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تقدمي

يف اأواخر ت�ضعينيات القرن املا�ضي �ضهدت البور�ضة الآ�ضيوية وخ�ضو�ضًا يف دول جنوب �ضرق 

اآ�ضيا )النمور الآ�ضيوية( تطورًا مذهًل جعلها قبلة للم�ضاربني بالعملت وامل�ضتثمرين يف قطاع البور�ضة، 

اأنه واجه العديد من  اإل  وعلى الرغم من اأهمية هذا التطور ال�ضريع يف حركية ال�ضوق املالية الآ�ضيوية 

الأزمات والتحديات.

اقت�ضادية خانقة ترتب عليها  اأزمة  اآ�ضيا  1997 �ضربت دول جنوب �ضرق  ففي �ضيف عام 

ارتفاع كبري يف معدلت الت�ضخم، �ضعف القوة ال�ضرائية، انهيار العملت، ارتفاع معدلت البطالة، 

وانهيار بنوك واإفل�ص موؤ�ض�ضات. اأثرت ب�ضكل �ضلبي ومبا�ضر على التوجهات العامة نحو حتقيق الرفاه 

والزدهار القت�ضادي.

اإ�ضرتاتيجية  تقدمي  وا�ضتطاعت  الأزمة  تلك  واجهت  التي  الدول  هذه  اإحدى  ماليزيا  كانت 

�ضريعة وفعالة ملواجهتها. وكانت اأوىل اخلطوات للتخفيف من اآثار الأزمة هي تثبيت معدل ال�ضرف من 

اأن هذه اخلطوة تعترب خاطئة من  الرغم من  بالعملة املحلية، على  املتاجرة  امل�ضاربني من  خلل منع 

منظور البنوك الغربية اإل اأنها �ضاعدت يف تطوير امل�ضاريع القت�ضادية وحفزت امل�ضتثمرين على الدخول 

يف ال�ضوق من دون خوف من انهيار العملة يف اأية حلظة.

كما رف�ضت ماليزيا مقرتحات �ضندوق النقد الدويل، والتي تركزت على زيادة فائ�ص امليزانية 

جتعل  �ضروطها  اأن  اأ�ضا�ص  على  ال�ضندوق  من  املقدمة  القرو�ص  رف�ضت  كما  الفائدة،  معدلت  لرفع 

اأنف�ضهم، وبذلك  القت�ضاد املاليزي يدار من داخل مكاتب �ضندوق النقد الدويل ولي�ص من املاليزيني 

قررت ماليزيا بقيادة مهاتري حممد العتماد على الذات يف اإدارة هذه الأزمة.

الدول  مكت�ضبات  على  احلفاظ  يف  مهمًا  اأثرًا  الأزمة  اإدارة  لأ�ضلوب  باأن  القول  ميكن  وبذلك 

والعتماد  الوطنية  الإدارة  واأن  انتهاك،  دون  من  الدول  �ضيادة  على  احلفاظ  يف  ول�ضيما  ومواطنيها 

على الذات تعد من اأهم العوامل التي حتفظ للدولة �ضيادتها من اأي انتهاك ياأتيها من اخلارج كما يف 

املاليزية، فيجب على الدول اأن تتبنى برناجمًا لإن�ضاء وتطوير املوؤ�ض�ضات املخت�ضة يف اإدارة الأزمة ملا لها 

من دور فعال يف عملية التخفيف من الآثار ال�ضلبية الناجتة عن الأزمات وم�ضاهمتها يف الوقاية منها. 

           املعهد العربي للتخطيط 
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اأوال: مقدمة 

مل تعد اأي دولة اأو منظمة �ضيا�ضية اأو موؤ�ض�ضة اقت�ضادية اأو انتاجية مبناأى عن الأزمات، 

وقوع  اأ�ضبح  كما  املعا�ضرة،  احلياة  ن�ضيج  من  يتجزاأ  ل  جزء  اأ�ضبحت  يبدو  ما  على  فالأزمات 

املعروفة  الكربى  الأزمات  الأزمة على  يقت�ضر مفهوم  ول  اليومية،  الأزمات من حقائق احلياة 

واملتوفرة دوليًا فح�ضب، واإمنا هناك اأزمات قد يتعر�ص لها الإن�ضان يف م�ضرية حياته ال�ضخ�ضية 

اأو الأ�ضرية اأو قد تتعر�ص لها كافة املوؤ�ض�ضات الجتماعية والقت�ضادية وال�ضيا�ضية، وهو الأمر 

الذي يدفع اإىل الهتمام مبو�ضوع اإدارة الأزمات على اعتبار اأن اجلميع قد يكونوا اأحيانًا عر�ضة 

للأزمات، فالأزمات الكربى مثًل هي من اخت�ضا�ص رجال الدولة، ولكن هناك اأزمات �ضغرى 

قد يكون جزء “كبري” من املجتمع م�ضوؤوًل عنها اإن مل يكن املجتمع باأكمله، اإن هذه الدرا�ضة 

ما هي اإل حماولة للإجابة على �ضوؤال مطروح ف�ضًل عن ت�ضاوؤلت متعلقة بكيفية تفادي حدوث 

الأزمات اأو ال�ضيطرة عليها واإدارتها بهدف احلد من اآثارها، ولي�ص ذلك قا�ضرًا على الأزمات 

وليدة  لي�ضت  بطبيعتها  والأزمة  ال�ضغرى،  الأزمات  اإىل  متتد  واإمنا  املحلية  اأو  الدولية  الكربى 

الع�ضر احلديث بل هي قدمية قدم املجتمع الب�ضري، واإذا كان الإن�ضان ي�ضعر يف بع�ص الأحيان 

بارتفاع معدلت وقوع الأزمات يف الع�ضر احلديث فاإن مرجع ذلك هو تطور احلياة وتعقيداتها.

اإل �ضاعة حدوثه،  اكت�ضافه  يتم  يتطور وغالبًا ل  اآخر  اأي �ضيء  �ضاأن  �ضاأنها  فالأزمات 

، وهذا يف حد  الناجتة عنها  وال�ضلبيات  الأخطار  ومن ثم يتطلب و�ضع اخلطط اللزمة لدرء 

العلوم  تطور  فلي�ص م�ضادفة ملحظة  ولذا  والتطور،  التقدم  الإن�ضان يف  لرغبة  انعكا�ص  ذاته 

املتعلقة وذات ال�ضلة باإدارة الأزمات والكوارث خا�ضة يف البلدان املتقدمة بالقيا�ص مع البلدان 

النامية، وا�ضتفادة تلك البلدان املتقدمة من التطورات العلمية احلديثة يف التعامل مع الأزمات 

البلدان  يف  والكوارث  الأزمات  اأن  رغم  عنها  الناجمة  وال�ضلبيات  الأخطار  ملعاجلة  والكوارث 

النامية اأكرث عددًا واأ�ضد خطورة، ورغم اأنها حت�ضد يف طريقها الآلف من الأرواح ف�ضًل عن 

تدمري املمتلكات، وذلك ل�ضحالة ال�ضتعدادات املادية وافتقاد الإمكانيات العلمية ملواجهة تلك 

املخاطر املباغتة.
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ففي البلدان النامية مثًل يهتز املجتمع باأ�ضره كلما حدثت اأزمة اأو كارثة، ورمبا يت�ضاءل 

النا�ص اأحيانًا ملاذا تقع كل هذه الأزمات والكوارث؟ األي�ضت هناك نهاية لهذا امل�ضل�ضل؟ اأمل نتعلم 

من الأحداث ال�ضابقة درو�ضًا تكفي ملواجهة م�ضل�ضل الأزمات والكوارث القادمة؟

وبناء على ما �ضبق، يناق�ص هذا العدد من “�ضل�ضلة درا�ضات تنموية” التجربة املاليزية 

�ضيا�ضية  اقت�ضادية  مبقاربة  اآ�ضيا  �ضرق  جنوب  بدول  ع�ضفت  التي  املالية  الأزمة  اإدارة  يف 

)والتي تعني درا�ضة اأثر الن�ضاطات القت�ضادية على الن�ضاطات ال�ضيا�ضية(، وحتليل اأهم الآثار 

والتداعيات املرتتبة عليها، والأ�ضلوب الذي اتبعته احلكومة املاليزية يف اإدارتها لهذه الأزمة.  

ثانيًا: االإطار املرجعي الإدارة االأزمات

وجدت الأزمات مع وجود الإن�ضان على هذه الأر�ص، وجاء حدوثها مواكبًا لتلك الأن�ضطة 

املختلفة التي مار�ضها على هذا الكوكب، وبع�ص هذه الأزمات اإن مل يكن يف اأغلبها ي�ضكل خطرًا 

بالغًا على حياة الإن�ضان وممتلكاته، حيث توؤثر على احلياة الطبيعية العادية للمجتمع املنكوب 

فئة  وتخلق  لأفراده،  ال�ضرورية  بالحتياجات  الوفاء  عن  عاجزًا  وتركه  ما  لأزمة  تعر�ضه  اإثر 

جديدة من اأفراد املجتمع يف حاجة ما�ضة خلدمات �ضرورية وعاجلة كما قد توؤدي اإىل ظهور فئة 

اآثار �ضلبية  ترتكب جرائم �ضلب ونهب. اأما على م�ضتوى الدولة فقد توؤدي الأزمات اإىل حدوث 

اأعبائها وم�ضئولياتها التي قد توؤدي اإىل  وا�ضحة على النظام ال�ضيا�ضي فيها، اإىل جانب زيادة 

اإحداث تغيري جذري يف الأو�ضاع ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية مبا يهدد كيانه اأو يعر�ضه 

اأنواعه  اأ�ضبح مو�ضوع الأزمات ب�ضتى  اإمكانياته، لذلك  لتبعات تخرج عن نطاق حتمله وحدود 

من اأبرز املو�ضوعات التي تهتم بها الدول يف الوقت احلا�ضر على ال�ضعيدين الوطني والدويل، 

خا�ضة بعد اأن تنوعت الأزمات وازدادت خماطرها واأ�ضبحت كل الدول بل ا�ضتثناء عر�ضة لأن 

اأزمات ي�ضببها الن�ضاط  تكون م�ضرحًا لو�ضع نوع ما منها، فاإىل جانب الأزمات املتعمدة توجد 

اأو الأر�ص وممار�ضة التجارب، وال�ضتخدامات التي اأوجدها  اأو البحر  الإن�ضاين �ضواء يف اجلو 

التقدم التكنولوجي احلديث يف جمال ا�ضتعمال الطاقة النووية واأبحاث الف�ضاء، بالإ�ضافة اإىل 

تلك الأزمات الناجمة عن احلروب الدولية والأهلية التي يعاين منها الإن�ضان ب�ضفة م�ضتمرة، 

والأزمات القت�ضادية الناجتة عن �ضوء التقدير اأو الإدارة. 
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اأمام  اإنه يعني بب�ضاطة و�ضع النظام  لكن ماذا يعني وقوع الأزمة بالن�ضبة لأي دولة؟ 

حالة مفاجئة حتتاج اإىل اآلية خا�ضة للتعامل معها وال�ضيطرة عليها، ومعاجلة ما ينتج عنها �ضواء 

كانت تلك الأزمة من فعل الإن�ضان اأو من فعل الطبيعة، حملية كانت اأو دولية.

كما متثل عنا�ضر الأزمة نقطة حتول يف املوقف نظرًا لأنها تهدد الأهداف والغايات 

اخلا�ضة باأطرافها وتت�ضم باأهمية املخرجات اخلا�ضة بها، والتي ت�ضكل ال�ضورة العامة مل�ضتقبل 

هذه الأطراف، ونظرًا لأن الأزمة تت�ضم مبحدودية الوقت و�ضعف القدرة على التحكم يف الأحداث 

والآثار املرتتبة اأو الناجمة عنها، وزيادة ال�ضغط والقلق الواقع على اأطرافها، ميكن التمييز بني 

عدد من العنا�ضر الأ�ضا�ضية التي تقوم عليها الأزمة، من خلل ال�ضكل رقم )1(.

ال�ضكل رقم )1(: عنا�ضر الأزمة

* امل�ضدر: �ضكل مت اإعداده من قبل الباحثني بناًء على م�ضادر عدة. 
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هذا، وقد تناول بع�ص الباحثني واملهتمني مبو�ضوع الأزمة واإدارتها مراحل تطور الأزمة 

على اأ�ضا�ص الأطوار التي متر بها، فو�ضفوها كمر�ص مير بعدد من املراحل.  كما يو�ضح ذلك 

ال�ضكل رقم )2(. 

ال�ضكل رقم )2(: مراحل الأزمة

* امل�ضدر: �ضكل مت اإعداده من قبل الباحثني بناًء على م�ضادر عدة. 

وليد  ولي�ص  قدمي  مفهوم  اأنه  على  الأزمات  اإدارة  مفهوم  اإىل  ينظر  اآخر  جانب  ومن 

احلاجة  دعت  حيث  بعيدة،  ع�ضور  منذ  وجد  مواجهتها  وكيفية  الأزمة  مع  فالتعامل  اليوم، 

الإن�ضانية والظروف الطبيعة اإليه فكان مظهرًا من مظاهر التعامل الإن�ضاين مع املواقف الطارئة 

اأو احلرجة التي واجهها الإن�ضان، والفرق الوحيد بني التعامل مع الأزمات قدميًا وحديثًا اأنه مل 

يكن مطروح املفهوم )اإدارة الأزمات( بال�ضكل الوا�ضح كما يف هذا الوقت، واإمنا كان موجودًا 

براعة  اأو  الدبلوما�ضية  احلنكة  مثل  اأخرى  م�ضميات  بعد ذلك حتت  تطور  ثم  العملي  مبفهومه 

القيادة اأو ح�ضن الإدارة وغريها.
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الإ�ضارة  ميكن  حيث  الأزمات،  اإدارة  مفهوم  تعريف  حماولت  تعددت  لقد    

بهذا ال�ضدد اإىل عدد من تلك التعريفات التي ت�ضتقيم مع طبيعة هذه الدرا�ضة، في�ضري التعريف 

اإجراءات طارئة حتت �ضغوط متنوعة ومتعددة وموؤثرات داخلية حلل  “اتخاذ  اأنها  الأول على 

م�ضكلت �ضببتها الأزمة نف�ضها اإما بفعل اأو برتاكم اآثار و�ضلبيات البريوقراطية والإهمال مرورًا 

امل�ضتمرة  الإدارية  “العملية  اأنها  على  الثاين  التعريف  وي�ضري  خ�ضائرها”.  اأو  الأزمة  بعواقب 

املتغريات  ال�ضت�ضعار ور�ضد  املحتملة عن طريق  بالأزمات  بالتنبوؤ  تهتم  التي  ال�ضيا�ضي  للنظام 

اأو للتعامل  للبيئتني الداخلية والدولية املولدة للأزمات، وتعبئة املوارد والإمكانيات املتاحة ملنع 

ال�ضرر  قدر ممكن من  اأقل  يحقق  ومبا  والفعالية،  الكفاءة  قدر ممكن من  باأكرب  الأزمات  مع 

للنظام وللبيئة والعاملني على �ضمان العودة للأو�ضاع الطبيعية يف اأ�ضرع وقت، وباأقل تكلفة مع 

ا�ضتخل�ص الدرو�ص والنتائج املهمة ملنع حدوثها وحت�ضني طرق التعامل معها م�ضتقبل، وتعظيم 

من  العديد  اإىل حتقيق  الأزمات  اإدارة  تهدف  كما  درجة”.  اأق�ضى  اإىل  عنها  الناجتة  الفائدة 

الغايات الأ�ضا�ضية، اأهمها: 

جتنب النهيار التام يف التوازن داخل النظام والتوفيق بني احلاجة اإىل حماية . 1

امل�ضالح املعر�ضة للخطر والرغبة يف جتنب الت�ضعيد غري املرغوب فيه للأزمة، 

وتاأمني الأهداف الأ�ضا�ضية، والعمل على عدم خروج املوقف عن نطاق ال�ضيطرة 

وحتوله اإىل مرحلة الت�ضعيد يف ظل ما يحيط به من توازنات وتداعيات. 

املت�ضارعة . 2 واملتغريات  للظروف  والفعالة  ال�ضريعة  ال�ضتجابة  من  درجة  حتقيق 

ملواجهتها،  احلا�ضمة  القرارات  واتخاذ  فيها  والتحكم  اأخطارها،  لدرء  للأزمة 

وتوفري الدعم ال�ضروري لإعادة التوازن يف التنظيم اإىل حالته الطبيعية. 

بناء قدرات املجتمع ملواجهة الأزمات وقت ال�ضلم وخلق ثقافة وقائية �ضاملة وقت . 3

حدوث الأزمة، وذلك مب�ضاركة اجلميع يف منع تكرارها، واإعادة البناء والتاأهيل 

ل�ضالح اجلميع و�ضرعة العودة اإىل اأف�ضل مما كان علية املجتمع قبل وقوع الأزمة.
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هذا، ويتم التميز يف اإطار اإدارة الأزمات بني عدد من املراحل، كما يو�ضحها ال�ضكل 

رقم )3(. 

ال�ضكل رقم )3(: مراحل اإدارة الأزمات

* امل�ضدر: �ضكل مت اإعداده من قبل الباحثني بناًء على م�ضادر عدة. 

يو�ضحه  كما  الأزمات،  لإدارة  اأ�ضا�ضني  مكونني  حتديد  ميكننا  ال�ضابق  العر�ص  ومن 

ال�ضكل رقم )4(. 
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ال�ضكل رقم )4(: املكونات الأ�ضا�ضية لإدارة الأزمات 

* امل�ضدر: �ضكل مت اإعداده من قبل الباحثني بناًء على م�ضادر عدة. 
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ثالثًا- االأزمة املالية لدول جنوب �سرق اآ�سيا 1997 

اآ�ضيا”  “دول جنوب �ضرق  اأكرث من ع�ضرين عام ع�ضفت بدول النمور الآ�ضيوية  منذ 

وقد كانت تلك الدول قبل وقوع هذه الأزمة  ما ي�ضمى “بالأزمة املالية لدول جنوب �ضرق اأ�ضيا”، 

القت�ضادية اخلانقة تتمتع بانتعا�ص وتطور اقت�ضادي كبري، ولكنها �ضرعان ما وقعت يف خ�ضم 

قيمة عملتها ومل  تدهورت  واقت�ضاديا يف فرتة وجيزة، حيث  �ضيا�ضيًا  انهيارها  اإىل  اأدت  اأزمة 

تكن لديها القدرة على الوقوف اأمام العملت الرئي�ضية بدون دعم وتدخل من قبل حكوماتها 

املركزية، وبلغ النخفا�ص يف قيمة بع�ص هذه العملت اإىل ما يقارب 100 % من قيمتها قبل وقوع 

الأزمة بعدة اأيام “كما يف حالة اإندوني�ضيا” وتراوحت ن�ضب النخفا�ص يف عملت باقي الدول 

ما بني 30 % اإىل 60 %، وقد اأدى التدهور يف �ضعر �ضرف عملت هذه الدول اإىل تفاقم الأزمة 

اأ�ضواق املال الوطنية، فانخف�ص موؤ�ضر �ضوق الأ�ضهم يف تايلند  وات�ضاع نطاقها، حيث انهارت 

ذلك  بعد  النخفا�ص  وا�ضل  ثم   %  50.3 ن�ضبته  انخفا�ضا  وهو ميثل  نقطة   339.2 اإىل  لي�ضل 

لي�ضجل انخفا�ضا ن�ضبته 62.3 % يف يونيو 1998، مقارنة مب�ضتوى الذروة يف فرتة ما قبل الأزمة، 

هذا وقد �ضجلت موؤ�ضرات اأ�ضعار اأ�ضواق الأ�ضهم يف باقي تلك الدول اجتاها نزوًل تراوح ما بني 

30 % اإىل 50 % يف نف�ص الفرتة، فقد حققت بور�ضة كوالملبور انخفا�ضا ن�ضبته 32.3 % مقارنة 

مب�ضتوى الأول من يوليو 1997. بينما بلغت اخل�ضارة يف بور�ضة جاكرتا ما يزيد عن 50 % من 

القيمة ال�ضوقية للأ�ضهم امل�ضجلة بها.

وتراجع  ال�ضرف  اأ�ضعار  انهيار  حدود  عند  تقف  ومل  الأزمة  نطاق  ات�ضع  فقد  وهكذا، 

غري  الديون  حجم  فارتفع  امل�ضريف،  القطاع  اإىل  حاد  وب�ضكل  اأي�ضًا  امتد  فقد  املالية،  الأ�ضول 

اخلارجية،  التزاماتها  �ضداد  عن  البنوك  عجز  اإىل  اأدى  مما  امل�ضريف،  اجلهاز  لدى  املنتظمة 

وا�ضتكملت الأزمة حلقاتها وانعك�ضت وب�ضكل عميق على القت�ضاد احلقيقي يف هذه الدول “اأي 

على م�ضتوى قطاعات اإنتاج ال�ضلع واخلدمات” فانخف�ضت معدلت النتاج يف جميع القطاعات، 

ففي اإندوني�ضيا على �ضبيل املثال اأ�ضبح معدل النمو �ضالبًا خلل عامي 1997 و 1998مبا ي�ضاوى 

)17.1- %(، بينما كان ي�ضل يف العادة اإىل 8.2 % يف فرتة ما قبل الأزمة. بالإ�ضافة اإىل انخفا�ص 

معدلت النمو فقد ارتفعت معدلت البطالة اإىل م�ضتويات غري م�ضبوقة يف هذه الدول لت�ضل اإىل 
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50 % يف تايلند و 100 % يف اإندوني�ضيا على �ضبيل املثال. كما ارتفعت م�ضتويات الفقر وتراجع 

الإنفاق العام على ال�ضحة والتعليم، وازدادت معدلت اجلرمية والعنف، وقد بلغت هذه الأزمة 

حني عمت ال�ضطرابات ال�ضيا�ضية، وازداد ال�ضدام بني قوات  “اإندوني�ضيا”  اأق�ضى حدتها يف 

الأمن واجلماهري الغا�ضبة من جراء الأو�ضاع القت�ضادية ال�ضعبة التي عا�ضتها يف تلك الفرتة 

مما اأدى اإىل م�ضرع عدد من املتظاهرين، وا�ضتقالة الرئي�ص الإندوني�ضي “�ضوهارتو” يف مايو 

1998، وتدخل �ضندوق النقد الدويل يف احلياة القت�ضادية لإندوني�ضيا من خلل ما ي�ضمى بحزم 

العجز  اإندوني�ضيا من  لإنقاذ  ال�ضندوق  برنامج  لتنفيذ  القت�ضادي، ك�ضرط  الإ�ضلح  �ضيا�ضات 

اخلطري يف املوازنة العامة والذي بلغ حينذاك 40 مليار دولر اأمريكي. 

ويف ماليزيا وعلى الرغم من انخفا�ص حدة الأزمة اإل اأنها �ضرعان ما تركت انعكا�ضاتها 

على امل�ضتوى ال�ضيا�ضي، حيث اأدت اإىل مواجهات بني كل من النخب ال�ضيا�ضية، وتعالت الأ�ضوات 

احلراك  هذا  على  ترتب  وقد  واملح�ضوبية،  الف�ضاد  حماربة  و�ضرورة  القيادة  بتغيري  املطالبة 

ال�ضيا�ضي املفاجئ ت�ضادم بني القيادات ال�ضيا�ضية يف ماليزيا انتهى باإق�ضاء اأنور اإبراهيم )نائب 

رئي�ص الوزراء ووزير املالية والرجل الثاين يف النظام واحلزب يف ذلك الوقت( من من�ضبه ومن 

احلزب ووجهت له اتهامات بالف�ضاد زّج على اأثرها يف املعتقل على اإثرها، وغدت ردود الفعل 

وا�ضعة النطاق داخليًا وخارجيًا، وتعددت املظاهرات بعد ذلك يف اأنحاء ماليزيا.

يهدف هذا اجلزء من الدرا�ضة اإىل مناق�ضة الأ�ضباب املوؤدية اإىل الأزمة املالية لدول 

جنوب �ضرق اآ�ضيا، واأهم التداعيات التي نتجت عنها، وذلك بالرتكيز على احلالة املاليزية. 

اأ- االأ�سباب املوؤدية للأزمة املالية لدول جنوب �سرق اآ�سيا

من  جمموعة  اإثر  اآ�ضيا  �ضرق  جنوب  منطقة  �ضهدتها  التي  املالية  الأزمة  وقعت  لقد 

حتى  املا�ضي  القرن  من  والت�ضعينيات  الثمانينات  فرتة  خلل  تكونت  التي  والأ�ضباب،  العوامل 

بلغت ذروتها عام 1997، وقد تراوحت هذه العوامل ما بني عوامل هيكلية للقت�ضاديات الكلية 

املحلية والدولية، والعوامل ال�ضيا�ضية التي ارتبطت بالتطورات الداخلية لدول املنطقة، ولذلك 

ميكن ت�ضنيف اأ�ضباب الأزمة على النحو التايل:
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)1( االأ�سباب االقت�سادية  

وهي تنق�ضم بدورها للآتي: 

 العوامل القت�ضادية اخلارجية: نذكر منها الآتي:	

االعتماد املكثف على اال�ستثمارات االأجنبية ق�سرية االأجل

لقد مت متويل امل�ضروعات التنموية يف دول جنوب �ضرق اآ�ضيا اإىل حد كبري من التدفقات 

املالية ال�ضخمة الناجتة عن ال�ضتثمارات الأجنبية، و�ضجع النتعا�ص القت�ضادي الذي �ضهدته 

منطقة جنوب �ضرق اآ�ضيا بداية من التحرك الياباين يف الفرتة من 1985 وحتى 1995 بارتفاع 

هدف  وقد  اأمريكي،  دولر  مليار   48 اإىل  اإليها  امل�ضار  الفرتة  يف  الأجنبية  ال�ضتثمارات  حجم 

 INTEGRATED متكاملة  انتاج  قاعدة  اإىل  املنطقة  حتويل  اإىل  الياباين  التحرك  هذا 

امل�ضنعة  املواد  بتجميع  تقوم  التي  اليابانية  للتكتلت    PRODUCTION BASE 

للمنتج  م�ضتهلك  اأهم  املنطقة  اأ�ضبحت  كما  واأوروبا،  الأمريكية  املتحدة  للوليات  لت�ضديرها 

اإىل  التدفق  على  الأخرى  الأجنبية  الأموال  روؤو�ص  الياباين  التحرك  هذا  �ضجع  وقد  الياباين، 

املنطقة بحثًا عن فائدة �ضريعة ومرتفعة على املدى الق�ضري، وكانت معظم روؤو�ص الأموال الواردة 

للمنطقة تهدف اإىل امل�ضاربة، بل اإنها كانت متوافقة مع توجهات امل�ضوؤولني عن القطاع املايل 

الأجنبي  املال  لراأ�ص  جديدة  م�ضادر  عن  يبحثون  كانوا  املنطقة، الذين  دول  يف  والتكنوقراطي 

ن�ضبة  اإىل  اإندوني�ضيا  يف  التدفقات  هذه  و�ضلت  مرتفعة، حيث  منو  معدلت  حتقيق  بهدف  ممكن  وقت  باأ�ضرع 

.% % ثم ارتفعت يف اأوائل العام 1997 يف اندوني�ضيا اإىل 195 % ويف ماليزيا 60  148 % ويف ماليزيا 46 

انخفا�ض معدالت النمو االقت�سادي يف الدول املتقدمة

�ضاهمت التطورات القت�ضادية يف الدول املتقدمة يف ا�ضتداد حدة الأزمة، خا�ضة مع 

ما  تراوحت  بن�ضبة  انخف�ضت  قد  والتي  واليابان،  اأوروبا  يف  القت�ضادي  النمو  معدلت  �ضعف 

تدفق  فر�ص  ما  حد  اإىل  فعرقلت   ،1998 1990حتى  من  الفرتة  خلل   %  4.1 اإىل   %  2.4 بني 

ال�ضتثمارات الأجنبية اإىل املنطقة، وانخفا�ص معدل �ضادرات دول املنطقة اإىل تلك البلدان.
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انخفا�ض القدرة التناف�سية لدول املنطقة قيا�سًا بدول اأخرى

لقد �ضاهمت ال�ضني ب�ضكل كبري يف هذا انخفا�ص القدرة التناف�ضية نتيجة تخفي�ضها 

لقيمة عملتها اأمام الدولر، حيث و�ضل مقدار هذا التخفي�ص اإىل 30 % من قيمة العملة املحلية 

ال�ضني  من  كل  يف  املنتجات  ونوعية  الإنتاج  هياكل  ت�ضابه  �ضادراتها، ومع  حجم  زيادة  وبالتايل 

يف  اآ�ضيا  �ضرق  جنوب  دول  اأ�ضواق  بداأت  ال�ضينية، حيث  املنتجات  �ضعر  ورخ�ص  املنطقة  ودول 

فقدان قدرتها التناف�ضية، وبالتايل انخفا�ص حجم �ضادراتها لأكرث من 30 % ثم انخف�ص بعد 

ذلك اإىل 50 % يف فرتة ما قبل الأزمة باأيام قليلة، وقد بدا هذا النخفا�ص ملحوظًا منذ عام 

1995وحتى وقوع الأزمة.

العوملة وحترير التجارة العاملية

الذي  الفعال  الدور  خلل  من  اآ�ضيا  �ضرق  جنوب  لدول  القت�ضادية  املعجزة  حتققت 

الدولية، لذلك  املتغريات  مع  التعامل  وطريقة  القت�ضادي  املجال  يف  احلكومات  خمتلف  لعبته 

فاإن الأزمة القت�ضادية الآ�ضيوية التي انفجرت يف منت�ضف عام 1997، و�ضربت اأهم مناذج 

 ، وتايلند”  وماليزيا  “اندوني�ضيا  الثاين  اجليل  مناذج  واأهم  اجلنوبية”  “كوريا  الأول  اجليل 

كانت نتيجة تغلغل الأيدلوجية الليربالية يف ثنايا �ضنع ال�ضيا�ضات العامة من جانب اأول، وحينما 

الوحيدة  العظمي  القوى  قاعدة  على  ثاين،  جانب  من  اجلديد  الدويل  النظام  هيكلية  تبلورت 

ظل  متاحًا يف  كان  الذي  املناورة  هام�ص  من  لتقّل�ص    LONELY SUPER POWER
القطبية الثنائية من خلل العلقة املعقدة للتبعية، ولتحاول اأن تر�ضي مكانتها التي تقوم على 

التوجه نحو علقة جديدة، عرب تطور تدريجي مرتاكم.

بطريقة  الفح�ص  نعيد  بالهيمنة، ثم  اخت�ضارًا  الثاين، املت�ضل  اجلانب  مليًا يف  ولننظر 

اأكرث تف�ضيًل للجانب الأول املت�ضل اخت�ضارًا “اأي�ضا” بالتحرر، فاأما الهيمنة فاإنها ل متثل واقع 

احلال يف العلقات الدولية الراهنة، واإمنا هي بالأحرى توجه اأو ميل يعك�ص اإرادة القوى العظمي 

وعلى راأ�ضها الوليات املتحدة الأمريكية، وامليل اإىل الهيمنة يحقق نف�ضه عرب امليل للإخ�ضاع، وميثل 

امليل للإخ�ضاع عملية معقدة تعك�ص الأبعاد املتفاعلة للإكراه املادي واملعنوي والرمزي يف اآن واحد. 
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وياأخذ الإكراه الرمزي �ضور ن�ضر منظومة القيم الغريبة للحياة الجتماعية والثقافية 

خا�ضة وفق الطبعة الأمريكية، اأما الإكراه املعنوي فيتمثل يف فر�ص �ضيغ فكرية حمددة خا�ضة يف 

املجال القت�ضادي، واإ�ضباغها ولو جربًا على عملية �ضناعة ال�ضيا�ضات العامة مبا فيها ال�ضيا�ضية 

فله  املادي  الإكراه  وال�ضتثمارية، فاأما  التجارية  التدفقات  حترير  اأبعادها  والقت�ضادية، واأهم 

�ضعبتان؛ �ضعبة ع�ضكرية “تاأخذ �ضورة عمليات القوات امل�ضلحة يف اأرا�ضي بلد معنية من خلل 

والخرتاق  التغلغل  اأي  الأ�ضواق  فتح  �ضورة  “تاأخذ  اقت�ضادية   و�ضعبة  الع�ضكرية”،  القواعد 

للأ�ضواق الوطنية للبلد املذكورة”، ولو ا�ضتند اإىل �ضيغة ت�ضريعية اأو تنظيمية دولية بلغت اأوجها 

يف منظمة التجارة العاملية.

انفتاحًا  ن�ضميها  اأن  �ضئنا  اإن  اأو  الوطنية  الأ�ضواق  ففتح  متكامل،  احلدث  يبدو  وهنا 

اقت�ضاديًا يرتبط مع اجلانب الأول من جانبي احلديث عن خلفية الأزمة الآ�ضيوية )اأي التحرر(، 

فتحرير  الأزمة،  نحو  الطريق  بداية  وهو  التحرر  نحو  التوجه  جوهر  هو  م�ضروط  غري  فالنفتاح 

التدفقات الراأ�ضمالية العامة وال�ضتثمارات خا�ضة يف دول جنوب �ضرق اآ�ضيا قد حتققت يف الن�ضف 

الثاين من الت�ضعينيات، وهو ما يوؤكد ترافقها مع نذر الأزمة يف الن�ضف الثاين من عام 1997.

	:العوامل القت�ضادية الداخلية: نذكر منها الآتي

ال�سيا�سات االقت�سادية حلكومات دول املنطقة

ال�ضتثمارات اأو  جذب  �ضاأنها  من  �ضيا�ضات  املنطقة  دول  حكومات  معظم  اتبعت  لقد 

ما يطلق عليها روؤو�ص الأموال ال�ضاخنة Hot Money ، وذلك من خلل فتح اأ�ضواق املال اأمام 

�ضقف  زيادة  ذلك  اأمثلة  ومن  متحررة،  اإقرا�ص  بقواعد  الأجنبية  البنوك  وجذب  امل�ضتثمرين، 

القرتا�ص، وقد دفعت هذه ال�ضيا�ضات اإىل ت�ضاعف ال�ضتثمارات ق�ضرية الأجل ب�ضكل متنامي 

اأ�ضلفنا(،  ماليزيا )كما  يف   %  60 و  اندوني�ضيا  يف   %  148 اإىل  فو�ضلت  قليلة  �ضنوات  مدى  على 

ومع حمدودية خربة هذه الدول يف التعامل مع هذا الكم الهائل من راأ�ص املال مت ا�ضتخدامها 

بطرق اأو م�ضروعات غري �ضليمة اأو فقرية ل جتني اأرباحا جمزية، فاأدى ذلك اإىل انخفا�ص قيمة 

الأ�ضول املالية بالإ�ضافة اإىل عجز كبري يف ميزان املدفوعات و�ضل اإىل اأكرث من 6 %.
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ال�سيا�سات املالية وامل�سرفية يف املنطقة

كبري  اأثر  اآ�ضيا  �ضرق  جنوب  دول  يف  املتبعة  وامل�ضرفية  املالية  لل�ضيا�ضات  كان  لقد 

الأجنبية  ال�ضتثمارات  على  فيها  تعتمد  �ضيا�ضات  احلكومات  اتبعت  فلقد  الأزمة،  تفاقم  يف 

)روؤو�ص الأموال الأجنبية( فقد بلغت قيمة هذه التدفقات يف املنطقة لأكرث من 93 مليار دولر 

الرينجت )العملة  فكان  ال�ضرف  �ضعر  تثبيت  �ضيا�ضة  اأي�ضا  الدول  هذه  واعتمدت  الأزمة،  قبل 

اعتمدت  قد  فنجدها  امل�ضرفية  لل�ضيا�ضات  بالن�ضبة  اأما  الدولر،  مقابل   3.8 ي�ضاوي  املاليزية( 

ب�ضكل اأ�ضا�ضي على القرتا�ص من اخلارج فقد و�ضلت الديون اخلارجية للبنوك يف دول املنطقة 

ملعدلت عالية جدًا ففي اندوني�ضيا على �ضبيل املثال و�ضل اإجمايل هذه الديون اإىل 58.7 مليار 

ال�ضيا�ضات  هذه  اأمريكي، كل  دولر  مليار   28.8 لـ  امل�ضتحقة  الديون  و�ضلت  ماليزيا  دولر، ويف 

جعلت من ال�ضهل امل�ضاربة بعملت دول املنطقة، وكانت امل�ضاربات املكثفة على العملت املحلية 

تهدف اإىل اإجبار احلكومات على تخفي�ص قيمة عملتها املغاىل فيها، وحتقيق اكرب قدر ممكن 

ب�ضعر  مقومه  كانت  العملت  تلك  اأن  ذلك  على  �ضاعد  التخفي�ص، وقد  هذا  جراء  املكا�ضب  من 

اأعلى من قيمتها احلقيقية نظرًا لتطبيق �ضيا�ضات �ضعر �ضرف ثابتة. كما �ضجع على ذلك اأي�ضًا 

ا�ضتمرار وتنامي العجز يف احل�ضاب اجلاري الناجت عن املبالغة يف ال�ضتهلك وال�ضتثمار حيث 

نظام  ووجود   ،%  5.7 ماليزيا  ويف   %  6 اإىل  املثال  �ضبيل  على  اندوني�ضيا  يف  العجز  ذلك  و�ضل 

تلك  يف  املالية  املوؤ�ض�ضات  ت�ضجيع  ذلك  على  علوة  الفعالة.  الرقابة  اإىل  يفتقد  متهالك  مايل 

الدول على القرتا�ص نتيجة ثبات �ضعر ال�ضرف، وتاآكل القدرة التناف�ضية لل�ضادرات وخا�ضة يف 

ماليزيا واندوني�ضيا ب�ضبب تخفي�ص ال�ضني لعملتها اأمام الدولر لأكرث من 30 % عام 1994. مع 

الأخذ بالعتبار اأن ن�ضبة كبرية من راأ�ص املال الأجنبي الذي تدفق على دول املنطقة كان راأ�ص 

مال م�ضارب Speculative، وبحلول عام 1997 اأ�ضبح الوقت غري منا�ضب اأمام روؤو�ص الأموال 

لل�ضتقرار يف املنطقة مما اأدى اإىل هروبها نتيجة ارتفاع الدين العام بالعملت الأجنبية غري 

املغطى وامل�ضتحق للقطاع اخلا�ص، وكذلك ارتفاع ن�ضبة الديون ق�ضرية الأجل حيث و�ضلت ن�ضبة 

هذا الدين يف اندوني�ضيا اإىل 148 % ويف ماليزيا اإىل 46 % على �ضبيل املثال، مما جعل املقر�ضني 

معر�ضني للمخاطر ب�ضكل خا�ص عندما رف�ص املقرت�ضون �ضداد م�ضتحقاتهم، اأ�ضف اإىل ذلك 

زيادة معدلت التخل�ص من الروبية )العملة الندوني�ضية( نتيجة اإعادة التقييم الدويل مل�ضتقبل 

اندوني�ضيا يف فرتة بروز اأو بداية الأزمة، اإذ لحظ امل�ضتثمرون فجاأة بع�ص علمات اخلطر التي 



- 22 -

في�سل املناور, منى العلبـان

كانوا يهملونها فيما �ضبق، وخا�ضة زيادة ن�ضبة الدين العام، وعدم كفاءة اقت�ضاد يعاين من �ضوء 

غري  ال�ضيا�ضي  التناول  وهو  هذه  الأموال  روؤو�ص  لهروب  مهد  عامًل مهما  هنا  الإدارة، وي�ضاف 

الكفء للأزمة وخا�ضة من جانب الرئي�ص الندوني�ضي “�ضوهارتو”.

الأموال،  هذه  خروج  من  لتبطئ  اآليات  هناك  يكن  مل  املال  راأ�ص  ح�ضاب  حترير  ومع 

فلذلك اأ�ضرع امل�ضاربون بتفريغ كميات كبرية من عملت دول جنوب �ضرق اآ�ضيا بحثًا عن الدولر 

اإجمايل  اأن  اإىل  الإح�ضائيات  فت�ضري  كبري،  ب�ضكل  العملت  هذه  �ضعر  انخفا�ص  اإىل  اأدى  مما 

وكوريا  والفلبني  وتايلند  واندوني�ضيا  ماليزيا  من  كل  اإىل  تدفقت  التي  الأجنبية  الأموال  روؤو�ص 

الدول  هذه  من  الأجنبي  املال  راأ�ص  خروج  �ضايف  بلغ  دولر، بينما  مليار   93 بلغت  قد  اجلنوبية 

يف عام 1997 نحو 105 مليار دولر، وب�ضكل عام لقد �ضاهم راأ�ص املال املتدفق على دول جنوب 

�ضعفت  وبالتايل  واملباين،  كالإن�ضاءات  التجارية  غري  ال�ضلع  على  الطلب  زيادة  يف  اآ�ضيا  �ضرق 

الأجنبي،  املال  راأ�ص  من  كبرية  كميات  ا�ضتيعاب  على  القدرة  اأن  ف�ضًل عن  ال�ضادرات  قاعدة 

والتي تعتمد ب�ضكل اأ�ضا�ضي على قدرة النظام ال�ضيا�ضي للدولة يف توظيفها بالقطاعات الإنتاجية 

املوجهة للت�ضدير، ولي�ص يف القطاعات غري التجارية Non -Tradable Sector، وقد بدا ذلك 

وا�ضحًا يف الفرتة التي �ضبقت حدوث الأزمة يف املنطقة حيث بداأت اإمكانية الت�ضدير “خلل 

18 �ضهرًا التي �ضبقت الأزمة” �ضعيفة، وعندما تعرث ال�ضرف انهار القطاع غري التجاري باأكمله 

ظهرت  وبالتايل  اأعلى،  ب�ضعر  املديونيات  هذه  �ضداد  عليها  فاأ�ضبح  الإن�ضاءات  قطاع  يف  خا�ضة 

م�ضكلة الإفل�ص املايل.

مدى ا�ضتجابة الدول املت�ضررة للأزمة:	 

اتفقت معظم الآراء على اأن الأزمة بداأت يف تايلند ثم انت�ضرت اإىل بقية دول جنوب 

�ضرق اآ�ضيا بل وهددت العامل ال�ضناعي باأكمله، حيث مل تتنباأ بها حكومات تلك الدول ومل تبد 

قام  فقد  الدولية   للم�ضادر  حلدوثها، وطبقًا  الأولية  البوادر  ملعاجلة  حا�ضمة  ا�ضتجابة  اأي  لها 

مثل  القت�ضادية  املوؤ�ضرات  بع�ص  يف  بالتدهور  الوطنية  الأجهزة  بتنبيه  الدويل  النقد  �ضندوق 

املنطقة، و�ضعف  لدول  املحلي  الناجت  من   %  6 لن�ضبه  و�ضل  الذي  التجاري  امليزان  عجز  جتاوز 

اإىل  بالإ�ضافة  الت�ضدير  وتراجع  الأجل،  ق�ضري  التمويل  يف  م�ضكلت  ووجود  امل�ضريف  النظام 
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الدويل  البنك  رئي�ص  “نائب  في�ضر  �ضتنايل  ال�ضيد  اأن  الأزمة. كما  مع  احلكومي  التعامل  �ضعف 

يف ذلك الوقت” قد نفى اأن تكون حرية انتقال روؤو�ص الأموال هي ال�ضبب الرئي�ضي يف حدوث 

على  فالنفتاح  حدوثها،  يف  ولي�ص  انت�ضارها  �ضرعة  يف  كان  قد  تاأثريها  اأن  اإىل  م�ضريًا  الأزمة، 

تدفق الأموال الأجنبية ل يعني انفتاح املوؤ�ض�ضات املالية على القرتا�ص بدون ح�ضاب، واأن الأمر 

مميزات  من  ال�ضتفادة  ميكن  بحيث  املالية  املوؤ�ض�ضات  يف  للتحكم  حذره  رقابة  وجود  ي�ضتوجب 

العوملة مع تقليل التعر�ص للجوانب ال�ضلبية قدر الإمكان، ومن ثم فقد اأ�ضار اإىل اأن اخلطاأ مل يكن 

يف مبداأ التحرر بقدر ما كان يف اأ�ضلوب التطبيق و�ضرعة ال�ضتجابة للأحداث.

)2( الأ�ضباب ال�ضيا�ضية للأزمة:

ال�ضيئة، وكان  امللمح  بع�ص  عن  تخليه  عدم  نتيجة  معيبًا  الآ�ضيوي  النموذج  كان  لقد 

الإفراط  ب�ضبب  ذلك   ”1997 عام  اأزمة  عززته  ما  “وهو  للنموذج  �ضررًا  امللمح  هذه  اأكرث 

الثقة  اإىل  بالإ�ضافة  القت�ضادية،  التنمية  واإدارة  توجيه  على  ال�ضيا�ضية  النظم  بقدرة  الثقة  يف 

الزائدة بكفاءة هذا النموذج الذي اأدى اإىل الإخفاق يف معاجلة امل�ضاكل الأخرى ذات اجلذور 

العميقة مثل؛ �ضعف البنية القت�ضادية، وافتقاد ال�ضفافية يف عملية اتخاذ القرارات، وافتقاد 

للم�ضاءلة، وغياب  اخل�ضوع  ونق�ص  املالية،  املوؤ�ض�ضات  والفعالية، و�ضعف  الكفاءة  ذات  الإدارة 

تطبيق القانون.

وقد كان الإخفاق املنظم يف اإدارة حدود النموذج، وال�ضرر الذي اأ�ضاب ال�ضخ�ضيات 

ال�ضوق  هزمية  باإمكانية  واإميانهم  اآ�ضيا،  �ضرق  جنوب  لدول  ال�ضيا�ضية  الأنظمة  يف  الرئي�ضية 

ومن  للأزمة  املوؤدية  ال�ضيا�ضية  الأ�ضباب  تعدد  ذلك  من  ويت�ضح  القواعد.  مبختلف  والتلعب 

اأبرزها: 

 تراجع �ضرعية الأنظمة ال�ضيا�ضية:	

يعد تراجع �ضرعية الأنظمة ال�ضيا�ضية من اأهم الأ�ضباب التي اأدت اإىل حدوث الأزمة 

النظم  من  بالعديد  تزخر  الآ�ضيوية  القارة  اأن  املعروف  ومن   ،1997 عام  الطاحنة  املالية 

ترتاجع  والتي  الع�ضكرية”،  املوؤ�ض�ضة  قبل  من  عليها  امل�ضيطر  ال�ضيا�ضية  “النظم  اأو  الع�ضكرية 
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معها التوجهات املدنية اإىل اأدين م�ضتوياتها مثل اندوني�ضيا، وذلك رغم جلوء هذه الدول حتت 

ال�ضغوط اخلارجية و�ضغوط الأزمة اإىل اإ�ضفاء بع�ص ال�ضمات املدنية على نظمها.

ولعل مما يذكر اأن تراجع �ضرعية كثري من النظم الآ�ضيوية يعود يف معظم الأحيان اإىل 

عجز هذه الأخرية عن اإيجاد حلول للم�ضاكل القت�ضادية ورف�ضها ال�ضماح بقدر من احلريات 

وامل�ضاركة ال�ضعبية، وقد ات�ضح هذا الواقع ب�ضكل جلي يف فرتة الأزمة املالية عام 1997 عندما 

ارتفعت اأ�ضعار ال�ضلع واخلدمات، وهبط موؤ�ضر النمو اإىل اأدنى م�ضتوياته اإىل اأن و�ضلت الأمور 

اإىل حد ال�ضطرابات على امل�ضتوي ال�ضعبي، وكانت املعاجلة هي اإنزال قوات الأمن اإىل ال�ضارع 

راأيها، فكانت  عن  للتعبري  لها  احلرية  اإعطاء  الأفواه، وعدم  هذه  قمع  لأجل  العنف  وا�ضتخدام 

هذا   ،1998 عام  اندوني�ضيا  يف  حدث  ما  مثل  واجلرحى  القتلى  من  عدد  �ضقوط  هي  النتيجة 

وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأن ملتغريات العوملة اأثرًا كبريًا يف زعزعة �ضرعية هذه النظم، حيث جاء 

الفقدان التدريجي ل�ضرعيتها نتيجة التغيري يف بع�ص القيم ال�ضيا�ضية على النحو الذي �ضهدته 

الكثري من املجتمعات الآ�ضيوية مع اخرتاق الثقافة الغربية لبع�ص العنا�ضر ال�ضعبية التي تنتمي 

 ،1998 مايو  يف  )الإندوني�ضي(  �ضوهارتو  نظام  انهيار  يف  ذلك  ومتثل  الو�ضطي،  الطبقة  اإليها 

حيث كان ينظر للقائد باأنه ا�ضمى يف تفكريه من العامة ول ميكن خمالفته اأو املطالبة بعزله ملا 

يحظى به من تقدير واحرتام رغم كل �ضيء، اإل اأن هذه القيمة ال�ضيا�ضية “الآ�ضيوية” تغريت 

وتفتت من جراء تغلغل ظاهرة العوملة يف املجتمع الندوني�ضي، حيث بدا هذا الأمر يختلف وبداأ 

تقييم احلاكم من خلل اأعماله وتعاطيه مع الق�ضايا وامل�ضكلت العامة، واأ�ضبح ذلك هو املحك 

لل�ضتمرار من عدمه.

 اإهمال عملية الإ�ضلح ال�ضيا�ضي:	

جاءت الأزمة املالية التي �ضهدتها دول جنوب �ضرق اآ�ضيا كاإحدى النتائج الهامة لإهمال 

عملية الإ�ضلح ال�ضيا�ضي يف العديد من دول املنطقة التي تاأثرت �ضلبًا من جرائها، اإذ ان�ضب 

تركيز تلك الدول على حتقيق النمو القت�ضادي الذي و�ضل اإىل معدلت قيا�ضية تراوحت ما بني 

9 % اإىل 13 %، مع توقعات بتطور قدر من احلرية ال�ضيا�ضية �ضوف يظهر فيما بعد، ولكن بعد 

حتقيق امل�ضتوى املن�ضود من النمو القت�ضادي.  
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التنمية  اأن  على  الأ�ضا�ص  يف  قام  قد  الآ�ضيوي  ال�ضيا�ضي  الفكر  اأن  جند  عام،  وبوجه 

كعملية اقت�ضادية واجتماعية قد تتطلب على املدى الق�ضري بع�ص النتهاكات للحقوق ال�ضيا�ضية 

واملدنية للأفراد، فعلى �ضبيل املثال �ضنجد اأن ت�ضكيل الحتادات العمالية حلماية حقوق العمال 

هو اأمر لي�ص على قدر كبري من الأهمية يف حتقيق اأهداف التنمية من ناحية، واأن ت�ضكيل تلك 

الحتادات قد ي�ضاهم يف بع�ص الأحيان يف خلق م�ضكلت قد توؤثر على ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي من 

ناحية اأخرى، وهو الأمر الذي من �ضاأنه اأن يوجه بع�ص ال�ضرر للأهداف التنموية للدولة، ي�ضاف 

اإىل ذلك اأن اختيار الأفراد بني الوظائف لن يكون على قدر كبري من الأهمية بقدر توجيه الدولة 

اأ�ضا�ضي  كمطلب  ال�ضلطوية  للحكومات  النظر  مت  وقد  حمددة،  تنموية  م�ضروعات  جتاه  للعمالة 

وطاعة  نظام  من  الدولة  تتطلبه  والجتماعية، مبا  القت�ضادية  التنمية  لتحقيق  الوقت  ذلك  يف 

للإجراءات التي رمبا قد تكون غري مقبولة �ضعبيًا على املدى الق�ضري لكنها �ضوف حتقق منافع 

للمواطنني يف امل�ضتقبل.

منو  معدلت  لتحقيق  التنموية  العملية  بدايات  فرتة  يف  مقبوًل  الأمر  هذا  كان  ورمبا 

تطلبه  وما  املعي�ضة  م�ضتوى  يف  والرتفاع  النمو  من  بالق�ضرية  لي�ضت  فرتة  بعد  اأنه  اإل  مرتفعة، 

ذلك من انفتاح اقت�ضادي والتعرف على العامل ومنط املعي�ضة والتنمية ال�ضائد، ومع ازدياد نفوذ 

العوملة واجهت القيم الآ�ضيوية نقدًا متزايدًا من حيث تركيزها على اأولوية التنمية على ح�ضاب 

�ضرعية  اأزمة  املنطقة  تلك  حكام  اأ�ضاب  وقد  ال�ضيا�ضية،  واحلريات  ال�ضيا�ضي  الإ�ضلح  عملية 

ومن ثم كان عليها ال�ضماح مبزيد من احلريات ال�ضيا�ضية والقيام ببع�ص الإ�ضلحات ال�ضيا�ضية 

اأي�ضًا، ويف واقع الأمر مل ت�ضتجب الأنظمة ال�ضيا�ضية يف تلك البلدان لتحريك عمليات الإ�ضلح 

الأو�ضاع  فجر  مما  املنطقة  �ضعوب  قمع  اإىل  اأدى  مما  للحريات،  م�ضاحة  واإعطاء  ال�ضيا�ضي 

وال�ضطرابات وو�ضل الأمر اإىل اهتزاز ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي الذي كانت تتمتع به تلك الدول.

 الف�ضاد وال�ضراعات ال�ضيا�ضية:	

املايل  الف�ضاد  حماربة  عن  اآ�ضيا  �ضرق  جنوب  دول  يف  ال�ضيا�ضية  النظم  عجزت  لقد 

عام  املالية  الأزمة  تفاقم  يف  بارز  دور  له  كان  حيث  احلكم،  موؤ�ض�ضات  اجتاح  الذي  والإداري 

1997، فقد تغلغلت املح�ضوبيات والر�ضوة يف ج�ضد موؤ�ض�ضات احلكم حتى اأ�ضبحت جزءًا ل�ضيقًا 

واحد«  الرحمن  »عبد  الندوني�ضي  الرئي�ص  حكومة  كانت  املثال  �ضبيل  فعلى  البلد،  ج�ضد  يف 
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اأ�ضحابه مهما علت مراتبهم ومنا�ضبهم، لكن ذلك  قد عزمت على حماربة الف�ضاد وملحقة 

الطموح حتطم اأمام نفوذ وقوة امل�ضتفيدين من الف�ضاد املتف�ضي يف اإندوني�ضيا، وبدًل من حماربته 

.
)1(

وجدت احلكومة نف�ضها تغرق فيه ومل ينجو منه حتى الرئي�ص نف�ضه

ال�ضيا�ضية  اأجندتها  وتنافر  بينها  فيما  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  �ضراع  ذلك،  اإىل  اأ�ضف 

القاعدة  اإىل  القمة  من  امتدت  خلفات  يف  الدول  تلك  اإغراق  اإىل  اأدى  مما  كبرية،  ب�ضورة 

حممد«  »حما�ضري  املاليزي  الوزراء  رئي�ص  بني  ن�ضب  الذي  ال�ضيا�ضي  ال�ضراع  ولعل  ال�ضعبية، 

تاأثري  دليل على مدى  يعد  ثانية،  املعار�ضة من جهة  واأحزاب  اإبراهيم« من جهة  »اأنور  ونائبه 

.
)2(

ال�ضراعات ال�ضيا�ضية على الأو�ضاع القت�ضادية والأمنية للبلد

رابعًا: التداعيات واالآثار ال�سلبية للأزمة املالية لدول جنوب �سرق اآ�سيا 

بالرتكيز على احلالة املاليزية

لقد كانت تداعيات الأزمة املالية واآثارها ال�ضلبية على دول جنوب �ضرق اآ�ضيا اأ�ضد ما 

تكون عليه عن باقي دول العامل التي حلقت بها بع�ص النتائج ال�ضلبية من جرائها، وهو ما مل يكن 

واردًا يف الظن قبل عقد من الزمان من وقوعها، ولعل التظاهرات واأحداث ال�ضغب ب�ضبب نق�ص 

ال�ضلبية  التاأثريات  الت�ضخم( يظهر مدى  الأ�ضعار )ارتفاع معدلت  الغذاء والرتفاع احلاد يف 

التي حلقت بالدول املت�ضررة نتيجة اأزمتها اخلانقة وعلى راأ�ضها اندوني�ضيا، حيث اإنها تعد اأكرث 

الدول تاأثرًا بالأزمة مع اأن امل�ضاكل القت�ضادية يف تايلند وكوريا اجلنوبية عميقة اجلذور اأي�ضًا، 

حيث اأن النظام املايل بهما كان يعاين من م�ضاكل خطرية، وموؤ�ض�ضات الأعمال بهما غارقة يف 

الديون، ونتيجة للأزمة فقد ت�ضاعدت اأعداد حالت الإفل�ص وانحدرت اقت�ضادياتها اإىل اأدنى 

م�ضتويات النمو.

اإذ ا�ضطرت كوريا اجلنوبية وتايلند حتت �ضغط و�ضراوة الأزمة اخلا�ضة بهما اإىل 

هجر العمل بالنموذج الآ�ضيوي ب�ضكل مفاجئ وموؤمل، فقاما باإحياء اقت�ضاديهما ب�ضكل اأ�ضرع من 

اإندوني�ضيا، اإل اأن العملية كانت بطيئة وواجهة نوع من ال�ضعوبة، كما اأن امل�ضاكل الهيكلية يف اأي 

مكان يف جنوب �ضرق اآ�ضيا لي�ضت بقدر �ضخامتها يف اإندوني�ضيا التي اأ�ضابها ال�ضرر الأكرب نتيجة 
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للتباطوؤ القت�ضادي وفقدان الثقة من جراء ما حدث من انهيار. لقد امتد ال�ضرر الذي حدث 

جراء الأزمة اإىل العجلة التنموية يف كافة اأرجاء املنطقة، وخلق م�ضكلة لجئني ذات اأبعاد خطرية 

اإجراءات  ال�ضيا�ضي والقت�ضادي والأمني، نظرًا ملا اتخذته احلكومات من  �ضواء على امل�ضتوى 

لإبعاد املليني من العمالة غري ال�ضرعية واإجبارهم على العودة اإىل بلدانهم، مما جعلهم اأحيانًا 

عر�ضة ملواجهة ال�ضغوط ال�ضيا�ضية لدى عودتهم مثل عمال بورما يف تايلند.

من  خمتلفني  نوعني  يف  متثل  فقد  الأزمة  لها  اأدت  �ضررين  لأخطر  بالن�ضبة  اأما 

 هما: 
)3(

النكما�ص

	 مثل الأ�ضول  اأ�ضعار  يف  امل�ضتمر  النخفا�ص  يف  متثل  والذي  الأ�ضيق  النوع  وهو  الأول: 

تقوي�ص  خلل  من  احلقيقي  القت�ضادي  الن�ضاط  اأ�ضاب  والذي  والعقارات،  الأ�ضهم 

املواقف املالية للمقرت�ضني وم�ضارفهم، 

	 .الثاين: وهو الأو�ضع وقد متثل يف النخفا�ص العام يف اأ�ضعار ال�ضلع واخلدمات

هنا �ضيتم ا�ضتعرا�ص اأهم التداعيات والآثار ال�ضلبية للأزمة يف احلالة املاليزية حيث 

تعددت تداعيات الأزمة يف ماليزيا بني تداعيات اقت�ضادية واأخرى �ضيا�ضية، فلذلك �ضوف يتم 

مناق�ضة كل نوع من تلك التداعيات على حده، وذلك على النحو التايل:

اأ- التداعيات االقت�سادية

امل�ضتوى  على   1997 عام  الطاحنة  للأزمة  ال�ضلبية  والتداعيات  الآثار  اأبرز  من 

اأمام  قيمتها  من   %  55 بلغ  انخفا�ص  املاليزية )الرينجت( اإىل  العملة  تعر�ص  القت�ضادي، هو 

 ،% الدولر، وانخفا�ص معدلت النمو التي و�ضلت اإلـى)6-%(، وزيادة معدلت البطالة بن�ضبة 23 

وظهور العديد من امل�ضكلت القت�ضادية كان اأبرزها تراجع معدلت الإنتاج والت�ضدير بن�ضبة 

املمنوحة،  القرو�ص  اإجمايل  من   %  17 اإىل  البنوك  يف  الرديئة  الديون  ن�ضبة  وو�ضلت   ،%  50

وانخفا�ص قيمة الأ�ضهم يف البور�ضة املاليزية بن�ضبة 33 %، هذا بالإ�ضافة لإفل�ص العديد من 

التي  املنتجات  بع�ص  اأ�ضعار  انخفا�ص  اإىل  املاليزية  العملة  قيمة  انخفا�ص  اأدى  وقد  ال�ضركات، 

متثل اأهم ال�ضادرات املاليزية اإىل ال�ضوق العاملية مقابل ارتفاع قيمة الواردات من م�ضتلزمات 
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الإنتاج مما اأدى اإىل انخفا�ص معدلت الإنتاج نظرًا ل�ضعف ال�ضيولة النقدية، وعدم القدرة على 

ال�ضترياد فقد انخف�ضت ن�ضبة الواردات بن�ضبة 56 % يف فرباير 1998.

لقد وجد املواطن املاليزي نف�ضه اأمام العديد من م�ضكلت املعي�ضة، فقد زادت اأ�ضعار 

ال�ضلع الأ�ضا�ضية كال�ضكر والأرز وزيت الطعام بن�ضبة تراوحت ما بني 20 % اإىل 60 % وفقدان 

العمالة لوظائفهم، وزيادة معدلت الت�ضخم التي و�ضلت اإىل 12 %.

لقد م�ضت الأزمة املهاجرين غري ال�ضرعيني الذين كان اغلبهم من اإندوني�ضيا، حيث مت 

اعتقال 3971 منهم وترحيلهم اإىل بلدهم ب�ضبب الأو�ضاع القت�ضادية املرتدية، والتي مل تكن 

ت�ضمح بوجودهم يف تلك الفرتة، ملا له من اأبعاد خطرية من املمكن اأن تهدد الأمن وتزيد من 

معدلت اجلرمية وتهدد ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي للبلد.

ب- التداعيات ال�سيا�سية

1. اأزمة ال�ضراع بني رئي�ص الوزراء »حما�ضري حممد« ونائبه »اأنور اإبراهيم«:

رئي�ص  بني  الإطلق  على  متوقعة  غري  �ضيا�ضية  اأزمة  اإىل  القت�ضادية  الأزمة  اأدت  لقد 

الوزراء حما�ضري حممد ونائبه اأنور اإبراهيم، ب�ضبب اختلف روؤاهما حول طريقة التعامل مع 

بحكم  وكان  اجلديدة،  الليربالية  للأفكار  موؤيدًا  اإبراهيم  اأنور  كان  فقد  القت�ضادية،  الأزمة 

من�ضبه تربطه علقات وا�ضعة النطاق مع املوؤ�ض�ضات الدولية ك�ضندوق النقد والبنك الدوليني، 

ونتيجة ت�ضجيعه لدول جنوب �ضرق اآ�ضيا لتبني الليربالية الغربية، حيث كانت علقته بالوليات 

دميقراطي  غري  باأنه  حكمه  نعتت  طاملا  الذي  حممد”  “حما�ضري  علقة  من  اأف�ضل  املتحدة 

نفوذه  اكت�ضب  فمنها  القت�ضادية  وجتلياتها  للعوملة  موؤيدًا  اإبراهيم  اأنور  كان  فلقد  )ت�ضلطي(، 

الإ�ضلحات  من  عدد  باإجراء  فبادر  املالية،  وموؤ�ض�ضاته  بالغرب  علقاته  وتوطدت  ال�ضيا�ضي 

كما نادت بع�ص املجموعات املوالية له  ال�ضيا�ضية على م�ضتوى الدولة واحلزب احلاكم “اأمنو”، 

داخل “الأمنو” ب�ضرورة اإحداث تغيريات داخل احلزب يف اإ�ضارة ملحاولة تغيري راأ�ص ال�ضلطة 

“حما�ضري حممد”.
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بل  احلزب،  ومن  من�ضبه  من  اإق�ضائه  اإىل  اأدت  ما  �ضرعان  التحركات  هذه  اأن  بيد 

واعتقاله يف �ضبتمرب 1998 بتهم الف�ضاد وحكم عليه بال�ضجن ملدة خم�ص �ضنوات، وهو ما ت�ضبب 

يف اإثارة ردود اأفعال وا�ضعة النطاق داخليًا وخارجيًا، حيث طلب موؤيدوه داخل “الأمنو” ومن 

امل�ضاندة  املظاهرات  تعددت  كما  ال�ضيا�ضية،  الإ�ضلحات  من  بعدد  املعار�ضة  اأحزاب  خمتلف 

لأنور اإبراهيم مبا عك�ص تاأييدًا �ضعبيًا ملزيد من الدميقراطية يف مواجهة جتاوزات النظام.

2. املطالبة مبزيد من احلريات وتطبيق الدميقراطية:

الرئي�ضي  املفجر  مبثابة  اإبراهيم”  “اأنور  اعتقال  بها  مت  التي  الطريقة  كانت  لقد 

اجلماهري  نادت  حيث  ماليزيا،  يف  الدميقراطية  والتحولت  الإ�ضلحات  من  مبزيد  للمطالبة 

التي  الداخلي  الأمن  باإجراءات  ي�ضمى  ما  ورف�ص  ال�ضلطات  بني  والف�ضل  القانون  حكم  باإر�ضاء 

واملدنية  ال�ضيا�ضية  للحريات  املقيدة  القوانني  من  وغريها  حماكمة  دون  بالعتقال  �ضمحت 

للماليزيني، كذلك طالبت اجلماهري املاليزية مبزيد من ال�ضفافية يف عملية �ضنع القرار، اإ�ضافة 

اإىل التاأكيد على مبداأ حما�ضبة النخبة ومكافحة الف�ضاد املتف�ضي يف املجتمع املاليزي، بل اإنها 

و�ضلت اإىل حد املطالبة بتغيري احلكومة يف اإ�ضارة وا�ضحة اإىل بدء تاأثر املجتمع املاليزي مبوجة 

التحولت الدميقراطية التي �ضهدها الن�ضق الدويل.

  Reformasi با�ضم  عرفت  ما  اأو  بالإ�ضلح  املنادية  التوجهات  تلك  اأن  يذكر  ومما 

منت�ضف  يف  ماليزيا  �ضاهدتها  التي  ال�ضعبية  احلركة  مطالبات  مع  كبري  حد  اإىل  ت�ضابهت  قد 

الثمانينات من القرن املا�ضي، واإذا كانت ال�ضلطات قد جنحت يف واأد هذه احلركة يف مهدها عرب 

جمموعة من العتقالت يف اإطار دواعي الأمن الداخلي عام 1987، اإل اأن احلركة الإ�ضلحية 

كان لها دور �ضخم يف احلفز نحو املزيد من الإ�ضلحات الدميقراطية.

خام�سًا- مطالبات املوؤ�س�سات املالية الدولية ب�ساأن اإدارة االأزمة املالية 

لدول جنوب �سرق اآ�سيا

طلب  مقاومة  على  م�ضممًا  حممد”  “حما�ضري  املاليزي  الوزراء  رئي�ص  كان  لقد 

امل�ضاعدة من �ضندوق النقد الدويل واملوؤ�ض�ضات املالية الدولية الأخرى، ب�ضبب اأن قيام ال�ضندوق 
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التي  ال�ضروط  راأيه - بفر�ص  الأجنبية- بح�ضب  القوى  الإنقاذ كان �ضيعني قيام  وغريه بعملية 

وي�ضغط  فعًل،  فقرية  اأمه  على  ال�ضرائب  زيادة  على  احلكومة  ويرغم  يعاين،  ال�ضعب  �ضتجعل 

لرفع اأ�ضعار الفائدة، ويغلق معظم البنوك وال�ضركات التمويلية، وقال “حما�ضري حممد” بهذا 

ال�ضدد “لن نعود اأحرارًا حينئذ و�ضنرتك ال�ضعب عاطًل ويعاين”.

لقد اأدى ت�ضميم “حما�ضري حممد” على جتنب اإنقاذ ال�ضندوق له اإىل تنفيذ اأنواع 

من ال�ضيا�ضات التي كان ال�ضندوق �ضيطلبها، ولكن بدون تنازل عن ال�ضيادة الوطنية ملاليزيا، 

“حما�ضري حممد”  واأو�ضح  واإ�ضراف ال�ضندوق،  الوجه على نحو ما تقت�ضيه رقابة  وفقد ماء 

اأن الأ�ضلوب املاليزي الذي اتخذ جتاه العوملة يقوم على اأ�ضا�ص تطبيق مبادئ العوملة بالطريقة 

اإىل  توؤدي  املطلقة  العوملة  اأن  موؤكدا  واأولوياتها،  بناًء على ظروفها  ماليزيا منا�ضبة  تراها  التي 

ال�ضطراب والفو�ضى. 

�ضخ�ص  كل  جعل  على  وقدرتها  الغربية،  الدعاية  اآلة  حممد”  “حما�ضري  انتقد  كما 

الأغنياء  ابتكرها  التي  اجلديدة،  والإيديولوجيات  الأفكار  على  يوافق  مل  انه  لو  بالذنب  ي�ضعر 

الغربية  الدول  “اأن  ال�ضدد  هذا  يف  وقال  الفقراء،  ح�ضاب  على  املزايا  من  املزيد  لإعطائهم 

قبل  وذلك  بلغته،  الذي  والنمو  التنمية  م�ضتوي  اإىل  للو�ضول  عام   100 عن  يزيد  ما  ا�ضتغرقت 

اأن يقرتحوا تبني العوملة والليربالية، ولذلك فاإنه من عدم الإن�ضاف اأن تتوقع باأن تقوم الدول 

النامية بتحرير نظمها، واأن تفتح حدودها يف نف�ص الوقت مع الدول املتقدمة”.

النامية  الدول  اإغواء  حتاول  العوملة  قوى  “اأن  بقوله  حممد”  “حما�ضري  حذر  لقد 

اإىل  تعود  اأن ماليزيا لن  وايدولوجيات جديدة، موؤكدًا  بكلمات مع�ضولة ووعود و�ضعارات ونظم 

القت�ضاد املركزي الذي �ضاد يف ظل ال�ضرتاكية وال�ضيوعية، اإل اأنها يف نف�ص الوقت لن ت�ضمح 

لأحد باأن يبيعها اأفكارًا وايدولوجيات قبل اأن تتفح�ضها جيدًا، وخا�ضة اأن ماليزيا جربت عوملة 

راأ�ص املال التي كادت اأن تدمر ب�ضببها”.

اأثار  قرارها  وا�ضتقلل  الوطنية  �ضيادتها  على  احلفاظ  يف  املاليزي  الأ�ضلوب  اإن 

الدويل  النقد  ل�ضندوق  املتبع  للأ�ضلوب  كبرية  �ضربة  وجه  لأنه  اخلرباء،  من  العديد  خماوف 



- 31 -

                                              التجربة املاليزية يف اإدارة االأزمات: مقاربة يف االقت�ساد ال�سيا�سي

اقت�ضادياتها )كاأداة  والهيمنة على  ال�ضيطرة  الدول وحماولة  �ضيا�ضات  املبا�ضر يف  التدخل  يف 

�ضيا�ضية اقت�ضادية ت�ضيطر عليها الدول العظمى(، كما وجه �ضربة لكثري من مفاهيم اقت�ضاد 

التجربة  العامليني من جناح  امل�ضاربني  تتوقف حتذيرات عدد من  ولذلك مل  ال�ضائدة،  ال�ضوق 

املاليزية، ملا �ضتكون لها من انعكا�ضات على م�ضتقبل القت�ضاد يف الدول الأخرى التي قد تتعر�ص 

لأزمات مماثلة، ولعل ابرز الذين حذروا من التجربة املاليزية امل�ضارب اليهودي العاملي “جورج 

�ضورو�ص” الذي يعترب م�ضبب رئي�ضي يف اإ�ضعال فتيل الأزمة ب�ضبب م�ضارباته يف اأ�ضواق املال يف 

دول جنوب �ضرق اآ�ضيا، حيث اأنه اعتربها تهديدًا للقت�ضاد الراأ�ضمايل وم�ضتقبل العوملة.

لها، متثل يف  تعر�ضت  التي  املالية  للأزمة  ملاليزيا يف معاجلتها  الأ�ضا�ضي  النجاح  اإن 

الأمريكية  اخلزانة  وزارة  ورائه  ومن  الدوليني  والبنك  النقد  �ضندوق  ملطالب  بقوة  ت�ضديها 

 التي اأو�ضكت اأن توؤكد ف�ضل هذه التجربة، وقال “حما�ضري حممد” بهذا 
)4( 

)ثالوث وا�ضنطن(

اأفعال �ضاخبة من قبل اجلماعة الدولية، مبا فيها �ضندوق  “مازلنا نواجه بقوة ردود  ال�ضدد 

النقد والبنك الدوليني والوليات املتحدة الأمريكية، ولو كان الأمر بيد هوؤلء حلاولوا اأن يوؤكدوا 

الأ�ضا�ضي  الهدف  اأن  مو�ضحًا  عالية،  منو  معدلت  وحتقيق  التنمية  يف  املاليزية  التجربة  ف�ضل 

لهم هو فتح الأ�ضواق املاليزية كي تتمكن ال�ضركات الأجنبية من القدوم وال�ضتيلء على اإدارة 

الأعمال املحلية، يف ظل القدرة التناف�ضية املحدودة لل�ضركات املحلية وعدم قدرة املواطنني على 

واأ�ضاف “اإن ماليزيا لي�ضت بحاجة ل�ضندوق النقد والبنك  امل�ضاركة يف اإدارة اقت�ضاد البلد”، 

الدوليني، واأنها كانت ومازالت قوية من الناحية املالية، ومل تعد حتتاج للقرتا�ص الأجنبي، يف 

ظل معدلت الدخار العالية، التي بلغت حوايل 40 % من الناجت املحلي الإجمايل لعام 1999”.

�ساد�سًا: اأبرز االإجراءات والقرارات التي اتخذت يف مواجهة االأزمة يف 

احلالة املاليزية

ميثل اتخاذ القرار جوهر مو�ضوع اإدارة الأزمة، وميثل القرار امل�ضكلة الرئي�ضية وقت 

ب�ضكل  بالتفكري  له  ت�ضمح  ل  التي  ال�ضغوط  من  ملجموعة  القرار  متخذ  لتعر�ص  نظرًا  الأزمة 

اعتيادي، وعندما يف�ضل متخذ القرار وقت الأزمة يف ال�ضيطرة على جمريات الأمور يجد نف�ضه 

م�ضطرًا اإىل الن�ضحاب اأو ال�ضت�ضلم اأو النهيار.
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مو�ضوعية  عوامل  لتفاعل  حم�ضلة  النهاية  يف  هي  معها  والتعامل  الأزمات  اإدارة  اإن 

وذاتية متعددة، كما اأن هناك دورًا كبريًا وموؤثرًا للقيادة ال�ضيا�ضية يف اإدارة الأزمات ويف جناح 

التطبيق ال�ضرتاتيجي )اإدارة العمليات( لها وتاأمني املرتكزات الرئي�ضية مثل عمليات التخطيط 

على  كبريًا  تاأثريًا  للأزمة  اأن  جند  وباملقابل  وغريها،  والرقابة  والتن�ضيق  والتنظيم  والتوجيه 

اأن  اإذ  واإدارتها،  التعامل معها  بكيفية  ارتباطها  ب�ضبب  �ضلبيه  التاأثريات  تكون هذه  وقد  القائد 

هناك علقة متبادلة بني القائد والأزمة فكل واحد منهما يوؤثر ويتاأثر بالآخر، ويف اإدارة الأزمات 

تتجلي اأهمية القائد ودوره يف حتديد م�ضار الأزمة وتطوراتها املختلفة، ولكن هناك جمموعة من 

العوامل التي قد تفعل هذا الدور اأو تقلل من اأهميته، ومن اأهم تلك العوامل ما يلي: 

درجة اهتمامه بالأزمة.. 1

خربته بالتعامل مع الأزمات.. 2

مرونة القائد وعقلنيته.. 3

اإدراك القائد لأهمية اإدارة الأزمة.. 4

وجود اأو عدم وجود موؤ�ض�ضات فعالة لإدارة الأزمة.. 5

وطبقًا للقيادة ال�ضيا�ضة للدولة يتحدد موقف الإدارة من الأزمة وفقًا لإدراك القيادة 

للموقف بناء على اأمرين هما:

اأن تدرك القيادة حقيقة الأزمة ولكنها تف�ضل يف مواجهتها بالأ�ضلوب املنا�ضب، كما . 1

هو احلال يف جتربة اندوني�ضيا يف اإدارة الأزمة املالية التي �ضربت دول جنوب �ضرق 

اآ�ضيا عام 1997.

اأن تدرك القيادة حقيقة الأزمة وتقوم مبواجهتها بالأ�ضلوب املنا�ضب وب�ضكل ايجابي . 2

اإدارتها  ماليزيا يف  هو حال جتربة  كما  اخل�ضائر،  من  احلد  من  و�ضريع مبا ميكن 

للأزمة املالية التي ع�ضف بها عام 1997.

لقد كانت الأزمة املالية لدول جنوب �ضرق اآ�ضيا مثاًل وا�ضحًا على مدى قدرة الأنظمة 

لإدارة  الفعالة  الأ�ضاليب  اتخذت ماليزيا من  الأزمة، حيث  لإدارة  العلمية  املعايري  على تطبيق 



- 33 -

                                              التجربة املاليزية يف اإدارة االأزمات: مقاربة يف االقت�ساد ال�سيا�سي

الأزمات م�ضارًا لها، يف حني اتخذت بع�ص الدول الأخرى وعلى راأ�ضها اإندوني�ضيا اأ�ضاليب مل تكن 

فعالة يف اإدارتها للأزمة بل اأدت اإىل خلق اآثار خطرية جعلت من �ضيادتها عر�ضه للنتهاك.

تتجنب  اأن   1997 عام  املالية  للأزمة  الفّعالة  اإدارتها  بف�ضل  ماليزيا  ا�ضتطاعت  لقد 

وتزايد  الفقر  م�ضتوي  وارتفاع  البطالة  معدلت  ارتفاع  من  عليها  ترتبت  التي  اخلطرية  الآثار 

خلل  من  الآثار  تلك  جتنب  مت  وقد  والجتماعية،  ال�ضيا�ضية  وال�ضطرابات  الإفل�ص  حالت 

اإدخال جمموعة من الإجراءات والقرارات املت�ضددة التي اتبعتها احلكومة خلل تلك الفرتة، 

حيث انق�ضمت تلك الإجراءات والقرارات وفقًا لطبيعتها ما بني اإجراءات نابعة من روؤية القيادة 

واإجراءات كانت نتيجة ال�ضغوط �ضواء على امل�ضتوى  ال�ضيا�ضية وت�ضمي “الإجراءات احلكومية”، 

الداخلي اأو اخلارجي.

اأ. االإجراءات احلكومية

عن  نتجت  التي  الآثار  ملواجهة  القت�ضادي  للإ�ضلح  وطنيًا  برناجمًا  ماليزيا  اتبعت 

التي  احلمائية  الإجراءات  بف�ضل  الأزمة  تخطي  يف  جناحه  الربنامج  هذا  اثبت  وقد  الأزمة، 

اتخذتها القيادة املاليزية يف تلك الفرتة، وذلك دون اللجوء اإىل املنظمات القت�ضادية الدولية 

حلل اأزمتها وعلى راأ�ضها “�ضندوق النقد الدويل”.

ففي املرحلة الأوىل قامت احلكومة بتخفي�ص الإنفاق العام بن�ضبة 20 % ثم اتبعت ذلك 

ال�ضيولة  امت�ضا�ص  بهدف  القت�ضادي  الن�ضاط  خف�ص  اإىل  “هدفت  انكما�ضية  نقدية  ب�ضيا�ضة 

النقدية من الأ�ضواق ورفع ن�ضبة الدخار”، وجتلى ذلك برفع اأ�ضعار الفائدة وتخفي�ص �ضقف منح 

القرو�ص وتقييد حركة روؤو�ص الأموال من واإىل ماليزيا، لقد اأدت هذه الإجراءات اإىل التخفيف 

من الآثار ال�ضلبية للت�ضخم املرتتب على انهيار العملة، حيث ارتفعت ن�ضبة الت�ضخم لت�ضل اإىل 

ولكن  55 % ثم انخف�ضت نتيجة تلك الإجراءات اإىل 19 % “بح�ضب معدلت ما قبل الأزمة”، 

 )%-6( اإىل  و�ضلت  لن�ضبة  القت�ضادي  النمو  يف  تراجع  النكما�ضية  الإجراءات  تلك  على  ترتب 

التي  الإجراءات  من  جمموعة  خلل  من  احلال  يف  ت�ضتجيب  اأن  اإىل  احلكومة  دفع  الذي  الأمر 

القت�ضادي،  الن�ضاط  ل�ضتعادة  خطة  لإعداد  القومي  القت�ضادي  املجل�ص  بوا�ضطة  اتخاذها  مت 
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وا�ضتملت هذه اخلطة على عدد من التوجهات والإجراءات لتثبيت �ضعر �ضرف العملة، وا�ضتعادة 

الجتماعية  امل�ضكلت  ومواجهة  املالية،  الأ�ضواق  ا�ضتقرار  على  واملحافظة  الأ�ضواق،  يف  الثقة 

وخا�ضة ق�ضايا املتعلقة بالعدالة الجتماعية.

املحفزة  الإجراءات  من  جمموعة  بتبني  احلكومة  قامت  النكما�ضية  الآثار  وملواجهة 

حيث  الئتماين،  التو�ضع  قيود  تخفيف  مع  ذلك  وتلزم  رينجت،  مليار   7 بلغ  اإطار  يف  للنمو 

ذلك  مواجهة  يف  احتياطات  وا�ضتخدام   %  6 اإىل   %  11 من  اخل�ضم  اإعادة  �ضعر  تخفي�ص  مت 

النكما�ص من 13.5 %  اإىل 4 %.

للتعامل  القومية  الأ�ضول  اإدارة  �ضركة  باإن�ضاء  احلكومة  قامت  املايل  القطاع  وحلفز 

املحلية، وحلماية  للبنوك  املالية  املراكز  املتعرثة، وتقوية  ال�ضركات  تواجهها  التي  التحديات  مع 

القت�ضاد املاليزي من اأية ا�ضطرابات نا�ضئة يف الأ�ضواق اخلارجية، ويف �ضبتمرب من عام 1998 

مت ربط العملة املاليزية بالدولر عند معدل 3.8 رينجت لكل دولر، كما فر�ضت احلكومة قيدًا 

يتمثل يف اأن ل تقل مدة ال�ضتثمار ق�ضرية الأجل عن 12 �ضهرًا، وذلك ملواجهة الآثار ال�ضلبية من 

وراء ق�ضر الفرتة الزمنية على اأ�ضواق راأ�ص املال. اإل اأن هذه القيد مت التخلي عنه عام 1999 

عندما بداأ القت�ضاد املاليزي يف ا�ضتعادة عافيته، ففي عام 1999 ا�ضتطاع القت�ضاد املاليزي 

اأن يخرج من معدل النكما�ص الذي كان ي�ضاوي )6-%( ليحقق منوًا بلغ 8.5 %. كما ا�ضتطاعت 

القت�ضاد  قوة  من  زاد  الذي  النجاح  من  كبري  بقدر  الت�ضخمية  ال�ضغوط  تواجه  اأن  ماليزيا 

املاليزي يف مواجهة ال�ضدمات )اأنظر ال�ضكل رقم 5(.
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ال�ضكل رقم )5(: تطور متو�ضط معدل منو الناجت املحلي الإجمايل، �ضنويًا وكل خم�ص �ضنوات

امل�ضدر: �ضكل مت اإعداده من قبل الباحثني من واقع بيانات البنك الدويل.

من  عددًا  خلق  قد  الت�ضعينيات  بداية  يف  املت�ضارع  القت�ضادي  النمو  ا�ضتمرار  وكان 

الأزمة  كانت  ثم  ومن  والهيكلية،  املوؤ�ض�ضية  الإ�ضلحات  من  عدد  تاأجيل  اإىل  واأدى  امل�ضكلت، 

املالية فر�ضة لتنفيذ هذه الإ�ضلحات الهيكلية وو�ضع اأ�ض�ص النمو امل�ضتدام وزيادة قدرة حتمل 

القت�ضاد لل�ضدمات القت�ضادية، وقد مت ذلك من خلل �ضيا�ضات ق�ضرية الأجل هدفت اإىل 

تثبيت �ضعر ال�ضرف وتقليل ال�ضغوط الت�ضخمية واتخاذ عدد من اإجراءات التكيف الهيكلي.

الدمج  عمليات  خلل  من  املالية  املوؤ�ض�ضات  اإ�ضلح  الإجراءات  هذه  �ضملت  لقد 

نحو  احلكومي  والقطاع  التعاوين  القطاع  هيكلة  واإعادة  املحلية،  البنوك  من  لعدد  القت�ضادي 

مزيد من حتمل م�ضئولية نتائج الن�ضاط الأجنبي يف ملكية بع�ص امل�ضاريع ال�ضناعية الوطنية، 

املاليزية  احلكومة  قامت  هامة  وكخطوة  الت�ضدير،  نحو  املوجهة  ال�ضناعات  خا�ضة  وب�ضفة 

باإن�ضاء هيئتني لتواجه م�ضكلة املوؤ�ض�ضات املتعرثة ماليًا، وا�ضتطاعت احلكومة بذلك اإعادة هيكلة 

82.1 % من اإجمايل ديون املوؤ�ض�ضات البنكية عام 2001.



- 36 -

في�سل املناور, منى العلبـان

ثم  تدريجيًا   2000 عام  القت�ضادي  ال�ضتقرار  حتقيق  اإىل  الإجراءات  هذه  اأدت  لقد 

ففي   ،2000 العام  وبداية   1999 عام  نهاية  يف  التحويل  برنامج  نحو  النتقال  احلكومة  بداأت 

ال�ضهور الأويل من عام 2001 مت الإعلن عن خطة التنمية الثامنة )2001/2005(، والتي كانت 

جزءًا رئي�ضيًا من جهود احلكومة املاليزية لبناء اقت�ضاد ماليزي قوى وقادر على املناف�ضة، وهو ما 

انعك�ص على النمو القت�ضادي الذي و�ضل لن�ضبة 8.5 % يف مرحلة ما بعد الأزمة.

ومما �ضبق ميكننا ح�ضر جمموعة الإجراءات والقرارات احلكومية يف مواجهة الأزمة 

املالية التي عانت منها ماليزيا يف العام 1997، وذلك على النحو التايل:

فر�ص جمموعة من ال�ضروط على ال�ضتثمارات الأجنبية. بحيث ل تزيد ن�ضبة امتلك . 1

 %  51 عن  التاأمني  قطاع  ويف   %  30 ن�ضبة  عن  املاليزية  والبنوك  لل�ضركات  الأجانب 

ولي�ص التحرر الكامل للقت�ضاد املاليزي كما كان يطالب �ضندوق النقد الدويل.

وقف �ضوق تداول العملة املاليزية الرينجت يف اخلارج، ومنع امل�ضاربني يف العملت . 2

تهديد  خلل  من  الإجراء  ذلك  مت  وقد  فيها،  يتوافر  التي  الأ�ضواق  اإىل  النفاذ  من 

البلد  خارج  املوجودة  الريجنت  كميات  اإعادة  تتم  مل  اإذا  باأنه  املاليزية  احلكومة 

خلل �ضهر واحد لن ي�ضمح لها بدخول البلد مطلقًا اأي اأنها لن تكون لها قيمه، مما 

بالعملة  وامل�ضاربة  ال�ضرف  اأ�ضعار  يف  التلعب  من  العملة  جتار  حرمان  يف  اأ�ضهم 

املاليزية )الرينجت(.

تثبيت �ضعر �ضرف الريجنت عند 3.8 مقابل الدولر.. 3

فر�ص نظام يق�ضي مبنع اإعادة ت�ضدير ال�ضندات والأوراق املالية لبلدن املن�ضاأ ملدة . 4

عام.

اإن�ضاء جمموعة من الهيئات وال�ضركات احلكومية لتح�ضني اأو�ضاع ال�ضركات املتعرثة . 5

التي  الأ�ضول  لإدارة  �ضركة  جديد، فاأن�ضاأت  من  ت�ضغيلها  اإعادة  بذلك  ماليًا حماوله 

مبعدلت  مقارنة   %  17 من  لأكرث  و�ضلت  التي  الكبرية  املعدومة  الديون  كل  ا�ضرتت 

ما قبل الأزمة التي كانت قد و�ضلت اإىل 3 %، مما مكن تلك ال�ضركات املتعرثة اأن 

ديونها  هيكلة  اأعيد  تاأثرًا فقد  الأقل  الأخرى  ال�ضركات  اأما  لعملها،  اأخرى  مرة  تعود 

عرب  متويلها  اأعيد  فقد  للبنوك  بالن�ضبة  اأما  الديون.  هيكلة  اإعادة  جلنة  مب�ضاعدة 
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للنهو�ص  ماليًا  املتعرثة  البنوك  م�ضاعدة  بغر�ص  احلكومة  اأ�ض�ضته  الذي  ال�ضندوق 

والعودة من جديد.

ب- االإجراءات والقرارات التي اتخذت نتيجة ال�سغوط الداخلية واخلارجية

الداخلية  �ضواء  ال�ضغوطات  جلميع  ظهرها  ماليزيا  يف  ال�ضيا�ضية  القيادة  اأدارت  لقد 

منها اأو اخلارجية، واتبعت اأ�ضلوبًا اعتمد على التخطيط والتنظيم والتوجيه والتن�ضيق والرقابة 

يف مواجهة الأزمة فكل قرار اأو اإجراء اتخذته احلكومة املاليزية يف تلك الفرتة كان مبني على 

املالية  واملوؤ�ض�ضات  الدويل  النقد  ل�ضندوق  املاليزية  احلكومة  تلجاأ  علمية، فلم  واأ�ض�ص  درا�ضات 

الدولية الأخرى لأنها كانت تعي اأن الهدف الأ�ضا�ضي لل�ضندوق وتلك املوؤ�ض�ضات هو فتح الأ�ضواق 

املاليزية كي تتمكن ال�ضركات الأجنبية من القدوم وال�ضتيلء على اإدارة الأعمال املحلية.

لل�ضتدانة  احلاجة  لديها  تكن  مل  ماليزيا  “اأن  ال�ضدد  بهذا  حممد  حما�ضري  ويقول 

املال  اإىل  بحاجة  نكن  مل  الأخرى، فنحن  الدولية  املالية  واملوؤ�ض�ضات  الدويل  النقد  �ضندوق  من 

ل�ضداد الديون، ولكن الأهم من ذلك هو توافر العزمية للم�ضي قدمًا �ضد الأطماع القت�ضادية، 

فقد وجدنا اأن احلل يكمن يف اتفاقيات “برايتون وودز” نف�ضها لأن هذه التفاقيات دعت اإىل 

تبني اأ�ضعار �ضرف ثابتة ولي�ص اإىل تقومي اأ�ضعار ال�ضرف”، وي�ضيف حما�ضري حممد بقوله “اأن 

الوليات املتحدة الأمريكية على �ضبيل املثال كان لديها عجز يف املوازنة العامة لأنها كانت يف 

حالة حروب، وبالتايل كانت يف حاجة اإىل مزيد من املال وهو ما اأدى اإىل ظهور عجز لديها يف 

املوازنة، ونتيجة لذلك مل تلتزم الوليات املتحدة الأمريكية باتفاقيات “بريتون وودز” مما جعل 

عملتها حتت التهديد فقد كان الدولر يوازي )1/0.35( من اأوقية الذهب، ولكنه بداأ بعد ذلك 

يف النخفا�ص وهو ما حدث اأي�ضا للجنيه الإ�ضرتليني، ونحن كنا وقتها يف منطقة الإ�ضرتليني ومل 

يبلغونا وقتها اأنهم خف�ضوا قيمة العملة، وبالتايل فاإن كل �ضخ�ص عليه اأن يدر�ص نقاط ال�ضعف 

يف اأية �ضيغ اقت�ضادية قائمة واكت�ضافها فاإن ذلك �ضي�ضاعد على ال�ضتقلل ويحقق النجاح”.

لقد رفعت القيادة املاليزية �ضعارًا يحمل عنوان “العتماد على الذات” حماوله بذلك 

ماليزيا  يف  ال�ضيا�ضية  القيادة  تكرتث  الوطنية، فلم  الإجراءات  وفق  الأزمة  لإدارة  طرق  اإيجاد 
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لأية �ضغوط �ضواء كانت داخلية كمطالب بع�ص النخب ال�ضيا�ضية واأحزاب املعار�ضة باأخذ قرارًا 

يقت�ضي بالعتماد على موؤ�ض�ضات التمويل الدولية حلل الأزمة وتعزيز الدميقراطية وفق الروؤية 

الغربية، فاأدار بذلك “حما�ضري حممد” ظهره لتلك املطالب بل وقاومها وح�ضد �ضدها الراأي 

اخلارجية  املطالب  اإىل  بالن�ضبة  واأما  بالفعل،  حتقق  ما  وهذا  اإجها�ضها  حماوًل  املحلي  العام 

التي متثلت يف �ضغوط اآلة الدعاية الغربية يف ن�ضر القيم الراأ�ضمالية واإظهار كل من يعار�ضها 

من  املوجه  الدعائية  الآلة  هذه  دعت  حيث  احللول.  اإيجاد  على  يقدر  ول  و�ضلطوي  فا�ضد  باأنه 

وجود  اأن  تاأكيد  على  ي�ضعي  الذي  احلر  ال�ضوق  عليها  يقوم  التي  املبادئ  تبني  اإىل  الغرب  قبل 

عر�ضه  ويجعلها  احلكومات  �ضلوك  يحدد  �ضوف  احلر  ال�ضوق  لأن  �ضروريًا  يعد  مل  احلكومات 

ك�ضب  من  امل�ضتثمرين  متكن  لكي  وجدت  الأ�ضواق  ف�ضادًا، ولكن  واقل  �ضفافية  واأكرث  للمحا�ضبة 

املال وتعظيم الأرباح، ولي�ص من اأجل �ضياغة حاجة ال�ضعوب اأو رفاهية املجتمع، فرجال الأعمال 

لي�ضوا منتخبني من قبل ال�ضعب لكي يهتموا برفاهيته، ولو اأنهم انتخبوا فاإن ذلك يحدده مالكو 

ولهذا  يحققونها،  التي  املالية  واملكا�ضب  اأن�ضبتهم  اأو  بعوائدهم  فقط  يهتمون  وهوؤلء  الأ�ضهم، 

اأو  اأمه  بناء  بهدف  احلكومة  اأداء  ينظم  �ضوف  احلر  ال�ضوق  باأن  العتقاد  ال�ضحيح  غري  فمن 

جمتمع اأف�ضل، اإن احلكومات وبخا�ضة احلكومات الدميقراطية تدين بكل �ضيء ل�ضعوبها وت�ضعي 

لتحقيق رفاهيتها وتنمية اأمتها.

ومع ذلك جند البع�ص يتحدثون اليوم عن ال�ضوق احلر كما لو كان دينًا يجب على كل 

�ضخ�ص اأن يقبل به، واأن نقد يوجه لدور ال�ضوق يف �ضياغة التنمية اأ�ضبح كفرًا غري مقبول به. 

اإن مفهوم ال�ضوق احلر ل بد من اإتباعه والعتقاد به من جانب الفقراء والأغنياء على ال�ضواء.

واملوؤ�ض�ضات  الدويل  النقد  ل�ضندوق  اللجوء  اأن  ماليزيا  اعتربت  لقد  القول،  خل�ضة 

ال�ضيا�ضات  يف  بالنظر  �ضي�ضمح  انه  كما  الوطنية  �ضيادتها  من  انتقا�ضًا  الأخرى  الدولية  املالية 

اخلا�ضة بدعم ال�ضلع ال�ضتهلكية، وهو دعم مقرر لأ�ضباب �ضيا�ضية ولي�ضت اقت�ضادية، ف�ضًل 

معامله  املالوي  عن�ضر  متنح  التي  املاليزية  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  مناق�ضة  احتمالت  عن 

تف�ضيلية يف العقود واحل�ض�ص التي قد يوؤدي اإلغاوؤها اإىل عودة ال�ضطرابات.
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�سابعًا: عوامل جناح اإدارة االأزمة يف احلالة املاليزية

مثلت الأزمة املالية التي وقعت يف دول جنوب �ضرق اآ�ضيا يف عام 1997، حجر عرثة يف 

طريق النمو الذي �ضلكته النمور الآ�ضيوية، وبعد اأن كانت جتربة تلك الدول تعترب مثاًل يحتذي به 

يف النمو اأ�ضبحت در�ضًا للعربة، وبعد مرور فرتة الذروة للأزمة اأ�ضبح الت�ضاوؤل املطروح يف هذا 

ال�ضدد هو: هل جنحت تلك الدول يف اخلروج من تلك الأزمة دون امل�ضا�ص ب�ضيادتها الوطنية؟  

واىل اأي مدى جنحت يف اإزالة ذلك العائق عن طريق النمو؟

واحلقيقة اأن وجود اإجابة عامة ت�ضلح للتعميم على كل الدول التي عانت من الأزمة 

يعد اأمرًا �ضعبًا، فلكل دولة خ�ضو�ضيتها واأدائها ف�ضًل عن تفاوت درجات الأزمة وطرق العلج، 

ولكن من وقائع املتابعة والبيانات املتوفرة ميكن القول باأن ماليزيا متتعت باإدارة جيدة للأزمة 

املاليزية  العلج  و�ضفات  فكانت  انتهاك،  دون  الوطنية  �ضيادتها  على  للحفاظ  النهاية  اأدت يف 

التي اعتمدتها احلكومة بقيادة رئي�ص وزرائها الأ�ضبق “حما�ضري حممد” فعالة ولها خ�ضو�ضية 

تلك  ولعل  واأبعادها،  امل�ضكلة  طبيعة  يف  خ�ضو�ضيتها  لها  كان  كما  عندها.  الوقوف  ي�ضتوجب 

اخل�ضو�ضية تكمن يف اأن برنامج العلج كان وطنيًا 100 % ومت بعيدًا عن �ضندوق النقد الدويل 

واملوؤ�ض�ضات املالية الدولية الأخرى. مع العلم اأن تكلفة هذا العلج دفعها املواطن املاليزي من 

النجاحات  مدى  تو�ضح   )1( رقم  جدول  يف  التالية  واملوؤ�ضرات  بها،  يتمتع  كان  التي  رفاهيته 

املاليزية يف اإدارتها للأزمة.

جدول رقم )1(: املوؤ�ضرات الرئي�ضية للقت�ضاد املاليزي

املوؤ�ضرات

فرتة الأزمة

)1998  - 1997(

فرتة ما بعد الأزمة

)1999(

3.8 رينجت5.8 رينجت العملة املحلية )الرينجت( مقابل الدولر
8.5 % )-%6 ( معدلت النمو

 اأقل من %3 اأكرث من %12 معدل الت�ضخم

%9.2%23 معدل البطالة
84.5 مليار دولر42.25 مليار دولر قيمة ال�ضادرات

65.5 مليار دولر36.68 مليار دولر قيمة الواردات
)%15()50-%(  ن�ضبة الزيادة يف منو ال�ضادرات

19 مليار دولر5.57 مليار دولر الفائ�ص يف امليزان التجاري

   امل�ضدر: التقرير القت�ضادي امل�ضرتك لوكالة الت�ضنيف املاليزية والبنك املركزي املاليزي لعام 

   1999، �ص142.
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املاليزية  اأن احلكومة  والقت�ضاديني  ال�ضيا�ضيني  واملحللني  العديد من اخلرباء  ويرى 

التي قادها »حما�ضري حممد« خططت لتجعل من ماليزيا بلدًا �ضناعيًا بالكامل يف عام 2020، 

وقد جنحت ماليزيا يف اجتياز الأزمة القت�ضادية الطاحنة التي ع�ضفت بها عام 1997، واأدت 

التداعيات  املاليزية )الرينجت( لبع�ص من قيمتها والكثري من  العملة  اإىل فقدان  الأزمة  تلك 

وجيزة من  التوقعات ويف فرتة  املاليزية خلفًا جلميع  وا�ضتطاعت احلكومة  الأخرى،  ال�ضلبية 

اإخراج القت�ضاد املاليزي من كبوته وو�ضعته جمددًا لي�ص على طريق النتعا�ص البطيء فقط، 

بل على طريق النمو ومبعدلت مرتفعة قيا�ضًا بالدول التي تعر�ضت للأزمة، ولعل اأهم ما مييز 

النجاح املاليزي يف اإدارته للأزمة هو اأنه مت دون اأية م�ضاعدة من املنظمات القت�ضادية الدولية 

وعلى راأ�ضها »�ضندوق النقد الدويل« اأو و�ضفاته العلجية اأو اإن �ضئنا القول الو�ضفات الإ�ضلحية 

التي ثبت اإخفاقها بعد ذلك وخ�ضو�ضًا يف الدول النامية وعلى راأ�ضها اندوني�ضيا يف فرتة الأزمة، 

وي�ضتعر�ص هذا اجلزء من الدرا�ضة مظاهر جناح ماليزيا يف اإدارتها للأزمة، والأ�ضباب التي 

�ضاهمت يف ذلك النجاح واملحافظة على �ضيادة الدولة املاليزية من النتهاكات.

اأ- ماليزيا بعد الكبوة )مظاهر النجاح(

 تعد اخلطة اخلم�ضية ملاليزيا )2000/1996( هي ال�ضابعة، وتاأتي اأهمية تقومي الأداء 

القت�ضادي خللها من �ضمولها للبعد الزمني الذي �ضهد فرتة انفجار الأزمة وفرتة اجتيازها 

وما ت�ضمنه ذلك من موؤ�ضرات النجاح للتجربة املاليزية، حيث تعترب ماليزيا �ضاحبة اأف�ضل اأداء 

اقت�ضادي يف اإقليم جنوب �ضرق اآ�ضيا بعد هذه الأزمة التي و�ضفت بال�ضاعقة، و�ضيتم التناول 

 ،1997 عام  يف  الآ�ضيوية  الأزمة  اأعقبت  التي  الفرتة  يف  القت�ضادي  الأداء  موؤ�ضرات  اأهم  هنا 

وذلك النحو التايل:

1. ارتفاع معدلت النمو بن�ضبة 8.5 %:

جناح القت�ضاد املاليزي يف اخلروج من عنق الزجاجة ت�ضري اإليه الأرقام والإح�ضاءات 

وانخفا�ص  ال�ضادرات  قيمة  وارتفاع  الإجمايل،  املحلي  الناجت  يف  النمو  معدلت  حول  املن�ضورة 

قيمة الواردات لتحقيق فائ�ص يف امليزان التجاري بلغ 19 مليار دولر، ونتيجة لل�ضيا�ضات اجليدة 
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والعوامل التي �ضبق احلديث عنها، فقد �ضادت روح التفاوؤل لدى املنظمات واملوؤ�ض�ضات املحلية يف 

ماليزيا، مما حذا بهذه املوؤ�ض�ضات اإىل رفع �ضقف التوقعات اليجابية، فقد اأ�ضارت الإح�ضاءات 

الوقت )عام  ذلك  يف  �ضريتفع  للبلد  القومي  الدخل  يف  النمو  اأن  اإىل  احلني  ذلك  يف  املن�ضورة 

القومي  الدخل  يف  النمو  معدل  اأن  جانبه  من  املركزي  البنك  اأكد  %، وكذلك   6.1 2000( اإىل 

 %  3 من  اأقل  الت�ضخم  معدل  و�ضيكون   ،2000 عام  خلل   %  8.5 ي�ضل  قد  ارتفاعًا  �ضي�ضجل 

والبطالة �ضتكون يف حدود 9.2 % وهذا ما حتقق بالفعل، وقد اأعلنت وكالة الت�ضنيف املاليزية يف 

تقريرها للربع الأول من عام 2000 »اأن القت�ضاد املاليزي قد �ضهد اأداًء قويًا يف اأعقاب النمو 

الكبري يف الإنتاج ال�ضناعي مرفقًا بطلب مرتفع على ال�ضادرات والواردات«، واأ�ضاف التقرير 

اأي�ضًا »اأن منو الواردات على الرغم من جتاوزه معدل منو ال�ضادرات اأظهر اأن الطلب الداخلي 

يف طور الرتفاع، م�ضريًا اإىل اأن هذا الأمر بالغ يف الأهمية لأنه ي�ضمن حدوث تعاف م�ضتدام، 

ال�ضادرات  له  تتعر�ص  اأو  الأمريكي  القت�ضادي  التباطوؤ  يولدها  قد  خماطر  اأي  ميت�ص  وب�ضكل 

املاليزية«.

2. ارتفاع معدلت منو ال�ضادرات بن�ضبة 15 %:

�ضبتمرب  يف  ال�ضادر  املاليزية  الت�ضنيف  وكالة  تقرير  من  الواردة  الإح�ضاءات  ت�ضري 

1999، اأن ال�ضادرات املاليزية منت خلل عام 1999بن�ضبة 15 % عما كانت عليه عام 1998، 

اإجمايل  من   %  2 متثل  القيمة  وهذه  دولر،  مليار   84.5 نحو  ال�ضادرات  هذه  قيمة  وبلغت 

 %  1.1 ن�ضبته  ما  م�ضكلة  دولر  مليار   65.5 نحو  فبلغت  الواردات  قيمة  اأما  العاملية،  ال�ضادرات 

من اإجمايل الواردات العاملية، وت�ضكل ال�ضادرات ال�ضناعية نحو 80 % من اإجمايل ال�ضادرات 

املاليزية، والتي بلغت يف عام 1999نحو 61.3 مليار دولر بزيادة و�ضلت 33.3 % عن عام 1997.

3. ارتفاع الفائ�ص يف امليزان التجاري اإىل 19 مليار دولر:

مايو  من  الأول  يف  عنها  اأعلن  التي  املاليزية  التجارة  وزارة  اإح�ضاءات  اأظهرت  لقد 

2000، اأن اإجمايل ال�ضادرات يف الف�ضل الأول من عام 2000 قد بلغ 84.4 مليار رينجت )25 

اإجمايل  اأما  ال�ضابق،  العام  الفرتة من  لنف�ص  69.3 مليار رينجت  اأمريكي( مقابل  مليار دولر 



- 42 -

في�سل املناور, منى العلبـان

الواردات فارتفع خلل املدة نف�ضها من 53.7 مليار رينجت اإىل 68.2 مليار اأي ما يعادل )19 

مليار دولر(.

ويذكر اأن القت�ضاد املاليزي قد مر يف عام 1985باأزمة مماثلة حينما تراجع اإجمايل 

الناجت القومي مبعدل 1.2 %، لكنه ا�ضتطاع بعدها وعلى مدار 11 عاما اأن يحقق طفرة اقت�ضادية 

كبريه ا�ضتمرت حتى منت�ضف عام 1997، وكان متو�ضط النمو ال�ضنوي يف الناجت املحلي يدور يف 

حميط 8 % �ضنويًا، لكن بفعل الأزمة انخف�ضت معدلت النمو لتحقق م�ضتويات منخف�ضة و�ضلت 

اإىل )6-%(، وبعد ما بلغت معدلت النمو يف ماليزيا يف عام 2000 كما توقعه البنك املركزي 

املاليزي وهو 8.5 % فاإن القت�ضاد املاليزي يكون بذلك قد تعافى من الأزمة املالية ب�ضكل كامل، 

وعاد اإىل ما كان عليه قبل اأزمة عام 1997. علوة على ذلك جند اأن التجربة املاليزية يف اإدارة 

الأزمة والتي خا�ضها »حما�ضري حممد« قد جنحت ب�ضكل فاق كل التوقعات، واأقلق الكثري من 

خمططي ورا�ضمي ال�ضيا�ضات القت�ضادية الدولية.

ب- اأ�سباب النجاح املاليزي يف تخطي االأزمة املالية لعام 1997:

1997، بني  العام  يف  املالية  لأزمتها  ماليزيا  لتخطي  اأدت  التي  الأ�ضباب  تعددت  لقد 

اأ�ضباب تت�ضل بواقع املجتمع املاليزي اأو ما يعرف بـــــ » اأ�ضباب الو�ضع القائم«، واأ�ضباب خلقتها 

القيادة املاليزية اأو ما يعرف بـــــ »اأ�ضباب اإدارية«، وهي على النحو التايل:

)1( اأ�ضباب الو�ضع القائم:

 امل�ضاركة ال�ضعبية يف جهود التنمية ومواجهة الأزمة:	

لقد جنحت احلكومة املاليزية بقيادة »حما�ضري حممد« من ح�ضد التاأييد ال�ضعبي لها 

زيادة  اإىل  اأدى  الأزمة، مما  وقوع  قبل  عليه  كانت  ما  اإىل  ماليزيا  لإعادة  املوجهة  براجمها  يف 

ال�ضعور بني الطبقات والطوائف يف ماليزيا بالتكامل الجتماعي والتم�ضك بالهوية املاليزية، مما 

اأعطى للنظام ال�ضرعية الكاملة، بحيث تكون لدى جميع الطبقات �ضعور باأهمية تخطي الأزمة 

لتحقيق امل�ضلحة العامة، وال�ضتفادة احلقيقية من عملية منو قادمة اأدت اإىل ت�ضافر اجلهود 
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جنوب  لدول  املالية  الأزمة  اأحدثتها  التي  الكبوة  من  للخروج  احلكومية  القرارات  جميع  وتقبل 

�ضرق اآ�ضيا يف عام 1997.

 العتماد على الذات:	

لقد حتقق اجلهد التنموي بالإ�ضافة اإىل النجاح يف تخطي الأزمة املالية الطاحنة يف عام 

1997 بف�ضل العتماد على الذات من قبل احلكومة املاليزية، فلم تعتمد ماليزيا على املعونات 

ر�ضمت  بل  الأزمة،  لتخطي  اخلارجية  امل�ضاعدات  اأو  التنمية  عملية  لدفع  كبري  ب�ضكل  الأجنبية 

من  والنهو�ص  التنمية  عملية  لدفع  املتاحة  اإمكانياتها  حدود  وفق  اقت�ضادية  �ضيا�ضات  لنف�ضها 

الكبوة التي اأحلت بها يف عام 1997، فلقد رف�ضت احلكومة املاليزية بقيادة “حما�ضري حممد” 

تدخل �ضندوق النقد الدويل وغريه من املوؤ�ض�ضات املالية الدولية حلل اأزمتها فكانت بذلك اأول 

الدول التي نه�ضت من هذه الأزمة دون امل�ضا�ص ب�ضيادتها الوطنية وا�ضتغلل اقت�ضادها من قبل 

قوى خارجية حتاول التغلغل وتوجيه القت�ضاد املاليزي ملا يخدم م�ضاحلها وم�ضالح دول اأخرى 

يف اإقليم جنوب �ضرق اآ�ضيا، لقد �ضربت ماليزيا مثًل يحتذى به يف التغلب على ال�ضعوبات التي 

واجهتها من خلل التدابري الذاتية دون م�ضاعدة خارجية، ووفرت �ضيا�ضة العتماد على الذات 

ال�ضركات  ا�ضتمرار  ولعل  الأخرى،  التجارب  من  الناجحة  الأفكار  حليازة  قويًا  دافعًا  ملاليزيا 

املاليزية وبقوة يف منوها ودفعها لعملية النمو خلل فرتة الأزمة خري دليل على ذلك مثل �ضركة 

البرتول الوطنية “برتو نا�ضت” و�ضركة اخلطوط اجلوية املاليزية “ما�ص” و�ضركة ال�ضيارات 

الوطنية “بروتون” خري �ضواهد على هذا النجاح، فكل واحدة من هذه ال�ضركات تعترب رائدة 

على امل�ضتويني الإقليمي بل والعاملي.

 املو�ضوعية ال�ضيا�ضية والت�ضحيح:	

يتميز الزعماء وال�ضيا�ضيون يف ماليزيا باملو�ضوعية ال�ضيا�ضية التي تعني اأن الف�ضل يف 

حتقيق الأهداف القت�ضادية اأو تنفيذ ال�ضيا�ضات املعلنة يقابله اعرتاف �ضريح باخلطاأ والبحث 

القرار حتى عندما  اأذهان �ضانعي  ال�ضيا�ضية تخطر على  املكابرة  تكن  فلم  اأخرى،  بدائل  عن 

يرتبط الف�ضل بربنامج احلزب احلاكم، فماليزيا اأخذت ب�ضيا�ضات التحرر والنفتاح القت�ضادي 
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عندما انخرطت بتيار العوملة وعند حدوث اأزمة 1997 )الأزمة املالية لدول جنوب �ضرق اآ�ضيا(، 

ا�ضتبدلت هذه ال�ضيا�ضة واأغلقت اأبوابها بوجه امل�ضتثمرين الأجانب حلماية البلد من ا�ضتمرار 

النهيار القت�ضادي، والأمر اجلدير بالتنويه والثناء عليه اأن ال�ضيا�ضات العامة يف ماليزيا كانت 

مو�ضع مدار�ضة وتقومي دائمني من قبل ال�ضيا�ضيني على ال�ضواء يف النظام املاليزي.

 الن�ضباط واللتزام يف احلدود املعي�ضية املتاحة:	

من اأهم ال�ضمات التي متيز بها املجتمع املاليزي هو اأ�ضلوب احلياة الب�ضيطة مع عدم 

الإ�ضراف يف احلياة املعي�ضية، ومن ثم فقد �ضاهم هذا الأ�ضلوب احلياتي للمجتمع املاليزي على 

اأخرى مثل؛ املحافظة على الرثوة القومية، وح�ضن ا�ضتغلل املوارد  هذا املنوال يف تعزيز قيم 

اتخذتها احلكومة يف  التي  القرارات  اإيجابيًا على  تاأثريًا  بالذات  ال�ضمة  لهذه  وكان  وتوظيفها، 

مواجهة الأزمة، حيث مت تقليل الإنفاق احلكومي ورفع الدعم عن بع�ص ال�ضلع واخلدمات، حيث 

مل تواجه تلك القرارات اأية معار�ضة اأو احتجاجات �ضعبية خلل فرتة الأزمة.

)2( الأ�ضباب الإدارية:

 الإدارة اجليدة للأزمـة:	

لقد عملت حكومة ماليزيا منذ ا�ضتقللها على اختيار موظفني موؤهلني لتقلد الأعباء 

املتخ�ض�ضة  والوزارات  القت�ضادية  املجال�ص  بفكرة  الرفيع، فا�ضتعانت  امل�ضتوى  ذات  الإدارية  

»حما�ضري  اإن�ضاء  يف  الجتاه  هذا  ويربز  مدرو�ضة،  تنموية  خطط  وفق  حمدده  اأهداف  لإجناز 

حممد« وقت الأزمة وحتديدًا يف �ضهر دي�ضمرب 1997 للمجل�ص الوطني للأداء القت�ضادي لإدارة 

هذه الأزمة، وظلت اللجنة التنفيذية للمجل�ص جتتمع يوميًا طوال فرتة الأزمة لفح�ص خمتلف 

اخلارجية  والحتياطات  الفائدة  واأ�ضعار  التجاري  الأداء  حيث  من  املاليزي  القت�ضاد  اأن�ضطة 

والبطالة  العمل  وفر�ص  الب�ضائع  نقل  عمليات  من  ذلك  وغري  بالبنوك،  القرتا�ص  وعمليات 

واملقاولت، وذلك لتخاذ ما يلزم ملعاجلة اأي خلل ينتج يف هذه القطاعات املختلفة.
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وعلى الرغم من اأن تلك ال�ضيا�ضات التي اتخذها »حما�ضري حممد« يف مواجهة الأزمة 

وعلى  الدولية  التمويل  وموؤ�ض�ضات  الغربية  الإعلم  و�ضائل  قبل  من  عديدة  لنتقادات  تعر�ضت 

معاجلة  يف  تفيد  ولن  جمدية  وغري  متخلفة  باأنها  و�ضفت  حيث  الدويل،  النقد  �ضندوق  راأ�ضها 

الأزمة ، ول تعدو اأن تكون �ضوى و�ضيلة للحيلولة دون الإطاحة بحكومة »حما�ضري حممد« على 

غرار الإطاحة بحكومة »�ضوهارتو« يف اندوني�ضيا، واأن »حما�ضري حممد« بذلك تخلى عن نظام 

القت�ضاد احلر، اإل اأنه مل ياأبه بهذه النتقادات واأو�ضح لل�ضعب املاليزي باأن الهدف احلقيقي 

حتت  وماليزيا  املنطقة  دول  اقت�ضاديات  و�ضع  هو  اآ�ضيا  �ضرق  جنوب  دول  بعملت  للم�ضاربني 

ال�ضيطرة الكاملة للنفوذ الأجنبي، وبالتايل حرمان ال�ضعب املاليزي من كافة املزايا القت�ضادية 

والجتماعية التي ح�ضلوا عليها يف ظل ال�ضيا�ضة القت�ضادية القائمة.

وقد �ضبه »حما�ضري حممد«  قيام امل�ضاربني الغربيني بتدمري عملت الدول الآ�ضيوية 

اإنقاذ  بدعوى  الأ�ضعار  باأرخ�ص  الدول  هذه  يف  وال�ضركات  املالية  الأ�ضول  �ضراء  حماولة  ثم 

النقود  هذه  ن�ضف  له  يرد  ثم  �ضخ�ص  من  النقود  ب�ضرقة  يقوم  الذي  »بال�ضارق  اقت�ضادياتها 

بدعوى م�ضاعدته«، وكما لحظنا اأن ماليزيا قد جنحت عرب تلك ال�ضيا�ضات يف التغلب على اأزمتها 

القت�ضادية بحلول عام 1999، وقد اأدى هذا النجاح املاليزي اإىل تخوف امل�ضاربني الغربيني من 

قيام الدول الآ�ضيوية الأخرى بتبني ال�ضيا�ضات املاليزية لل�ضيطرة على �ضعر ال�ضرف، وبالتايل 

بتخفي�ص  امل�ضاربني  هوؤلء  قيام  يف  كلها  العوامل  هذه  اأ�ضهمت  فادحة، وقد  خل�ضائر  تعر�ضهم 

م�ضارباتهم واأن�ضطتهم بعدما اأ�ضبحت خطرًا عليهم وعلى الدول املتقدمة ذاتها، وبذلك جنحت 

ماليزيا اإىل حد كبري يف حتقيق اأهدافها يف اخلروج من الأزمة، والرتقاء بالقت�ضاد املاليزي 

بعد اأزمة 1997.

 فاعلية ال�ضيا�ضات القت�ضادية املختارة:	

العنا�ضر  تطبيق  هو  الأزمة  تخطي  يف  املاليزي  للنجاح  الرئي�ضية  الأ�ضباب  من  واحد 

للقت�ضاد  الكلي  فالأداء  فعال،  باأ�ضلوب  الأزمة  مواجهة  يف  القت�ضادية  لل�ضيا�ضة  الأ�ضا�ضية 

املدخرات  لنمو  مواتية  بيئة  وفر  مما  بال�ضتقرار،  متيز  الأزمة  اأعقبت  التي  للفرتة  املاليزي 

�ضندوق  راأ�ضها  وعلى  العاملية  القت�ضادية  للمنظمات  اللجوء  من  ماليزيا  اأنقذت  التي  املحلية 
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النقد الدويل، مما اأدى للمحافظة على ال�ضيادة الوطنية ملاليزيا من دون اإنتهاك، ومتت اإدارة 

الذي  امل�ضريف  النظام  يف  ال�ضلمة  زيادة  مع  فائقة  بعناية  والبطالة  املايل  الت�ضخم  م�ضكلت 

فر�ضت عليه بع�ص القيود يف حتويل العملة اإىل خارج ماليزيا، والذي يعد الآلة الرافعة لتدوير 

الأموال يف عملية الإنتاج.

هذا، وقد لعبت الدولة دورًا مهما يف تخ�ضي�ص املوارد بكفاءة عالية، حيث اأنها وجهت 

ن�ضبة  رفع  اإىل  اأدى  العالية، مما  الإنتاجية  ذات  وال�ضتثمارات  ال�ضتخدامات  نحو  املوارد  تلك 

ال�ضادرات اإىل 15 % ودفعت معدلت النمو لت�ضل اإىل ن�ضبة 8.5 %، وقد ا�ضتخدمت احلكومة 

مزيجًا من اآليات اقت�ضاد ال�ضوق والتدخل احلكومي عند اتخاذ قرارات متعلقة بنوعية ال�ضيا�ضات 

التجارية اأو املالية امل�ضتهدفة.

املالية  )1998  للأزمة  التاليني  العامني  يف  ماليزيا  حققته  الذي  النجاح  �ضر  ويكمن 

/1999( اإىل الإجراءات احلمائية العاجلة التي اتخذتها احلكومة، والتي كان يف حقيقتها تثبيت 

العملة املاليزية اأمام الدولر الأمريكي لت�ضاوي )3.8 رينجت( ومنع حتويلها اإىل اخلارج، وفر�ص 

العام،  احلكومي  الإنفاق  ماليزيا، وخف�ص  واإىل  من  الأجنبية  الأموال  روؤو�ص  تدفق  على  القيود 

وفتح ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات املراد خ�ضخ�ضتها اأمام املاليزيني واأغلقها اأمام ال�ضركات الأجنبية، 

ذلك  يف  املاليزية  احلكومة  و�ضددت  اخلا�ص،  القطاع  لتحفيز  ال�ضريبية  الإعفاءات  وتقدمي 

الوقت على تطبيق هذه الإجراءات ب�ضكل ملحوظ، وذلك ل�ضببني، الأول؛ لأنها كانت ناجحة يف 

حتقيق الأهداف القت�ضادية املو�ضوعة يف مواجهة الأزمة وخا�ضة يف وقت تدهور قيمة العملة، 

وو�ضع البلد على طريق النمو والتقدم القت�ضادي من جديد،  فقد حفزت تلك ال�ضيا�ضات التي 

اخلا�ص  ال�ضتهلك  ارتفاع  اإىل  اأدى  الذي  الداخلي، الأمر  الطلب  العامني  هذين  خلل  طبقت 

والإنفاق ال�ضتثماري. اأما ال�ضبب الثاين؛ فيكمن يف اإجراءات منع اأي حماولة جديدة للم�ضاربة 

على العملة وتخفي�ص قيمتها، هو ما اأكده رئي�ص الوزراء املاليزي »حما�ضري حممد« بقوله »اإن 

القت�ضاد املاليزي ينتع�ص، لأننا نفر�ص قيودًا معينة، ول�ضنا متاأكدين ما اإذا كانت هناك هجمات 

�ضت�ضن على العملة اإذا رفعنا هذه القيود«.
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 اأثر اإدارة »حما�ضري حممد« للأزمة املالية على ال�ضيادة الوطنية املاليزية:	

تعترب الأزمة املالية الطاحنة التي ع�ضفت بكثري من بلدان دول جنوب �ضرق اآ�ضيا عام 

1997 بحق اأكرث الأزمات املالية �ضرا�ضة، فقد ا�ضتطاع “حما�ضري حممد” اأن يتبع اأ�ضلوبًا خا�ضًا 

يف اإدارته لتلك الأزمة خل�ضت يف اإحدى مقولت املالوي الذي ينتمي اإليهم وهي “اإذا ما �ضللت 

ومن هذا املنطلق ات�ضمت اإدارة “حما�ضري حممد”  الطريق فعليك اأن تعود اإىل خط البداية”، 

دول  من  كثري  عك�ص  على  خللها )وذلك  من  متكن  نوعها  من  فريدة  بخ�ضو�ضية  الأزمة  لهذه 

جنوب �ضرق اآ�ضيا الأخرى( من اجتيازها ب�ضلم من خلل روؤية وطنية حتدت علجات �ضندوق 

النقد الدويل واملوؤ�ض�ضات املالية الدولية الأخرى. 

وبالرغم ما نتج عن هذه الأزمة من خف�ص لقيمة العملة الوطنية املاليزية بن�ضبة 50 % اإل 

التدهور، وذلك  هذا  لوقف  الإجراءات  من  جمموعة  اتخاذ  من  متكن  حممد”  “حما�ضري  اأن 

منذ  رف�ضها  والتي  غريه،  اأو  الدويل  النقد  �ضندوق  يفر�ضها  خارجية  حلول  اإىل  اللجوء  دون 

البداية نتيجة ملا ميكن اأن تت�ضبب فيه من كارثة - على حد قوله - على ماليزيا نظرًا لفل�ضفة 

هذه املوؤ�ض�ضات القائمة على ما اأطلق عليه “املناف�ضة املطلقة غري املقيدة” التي ميكن اأن ت�ضر 

بالقت�ضاد املاليزي، اإ�ضافة اإىل اإغفالها ملبداأ العدالة يف توزيع الفر�ص )العدالة الجتماعية( 

وحر�ضها على م�ضاعفة الربح للأغنياء على ح�ضاب الفقراء.

مبثابة  �ضيكون  الذي  العلج  لذلك  حممد”  “حما�ضري  رف�ص  اإىل  بالإ�ضافة  هذا 

ويف اإطار هذا ال�ضياق متثلت روؤيته يف حماولة  “طبيب ي�ضف دواء واحد لعلج كل الأمرا�ص”، 
ا�ضتحداث �ضبل موائمة ملواجهة الأزمة تُكن ماليزيا من خللها من ت�ضديد مديونياتها بالرغم 

من انهيار �ضعر عملتها املحلية، وتنامي عمليات �ضحب روؤو�ص الأموال الأجنبية ق�ضرية الأجل.

لقد انتهج “حما�ضري حممد” لتجاوز هذه الأزمة ما عرف بنظام التحكم وال�ضيطرة 

بالتبادل النتقائي غري التقليدي الذي ا�ضتند اإىل وقف تبادل العملة الوطنية املاليزية يف اخلارج، 

وذلك من خلل جتميد ح�ضابات هذه العملة مع تثبيت �ضعر ال�ضرف، وفر�ص نظام يق�ضي مبنع 

اإعادة ت�ضدير ال�ضندات والأوراق املالية اإىل بلدان املن�ضاأ ملدة عام نظرًا لعدم ا�ضتقرار الأ�ضواق 

املالية يف ماليزيا.
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فكر  البناء  اإعادة  مو�ضوع  �ضغل  القائم  القت�ضادي  للو�ضع  الن�ضبي  ال�ضتقرار  ومع 

“حما�ضري حممد” وهي املهمة التي اعتربها ل تقل اأهمية عن الرتتيبات التي تتخذها الدول 
ما بعد احلروب، بل اأنه اأكد على خطورة تداعيات اأزمة 1997 مقارنة بالتدمري الذي ينجم عن 

احلروب ول�ضيما ملا تتعر�ص له الدول من انتهاك ل�ضيادتها الوطنية من جرائها، وذلك جلهل 

ماليزيا يف �ضياق هذه الأحداث باأعدائها اأو حلفائها على عك�ص ما يحدث يف احلروب، مع عدم 

تاأكدها مما اأ�ضماه بـــــ “قواعد اللعبة” التي يجب اأن نتجنبها ملواجهة مثل هذه التحديات التي 

ميكن اأن تتكرر.

ولعّل من اأهم التداعيات لإدارة “حما�ضري حممد” لهذه الأزمة تلك التي متثلت يف 

هذا  ويف  الأمانة  وعدم  بالف�ضاد  الآ�ضيوية  القيادات  من  كثري  تتهم  التي  الغربية  للروؤية  رف�ضه 

ال�ضدد يقول يف املحا�ضرة التي األقاها يف جامعة القاهرة يف عام 2000 باأنه “وفقًا للإعلم 

اأننا  هو  اأنظمتها  يف  للثقة  اآ�ضيا  �ضرق  جنوب  دول  يف  النا�ص  فقد  وراء  ال�ضبب  فاإن  الغربي، 

فا�ضدين، واأننا مل يكن لدينا �ضفافية واأننا منار�ص كل �ضور املحاباة والف�ضاد، ولكننا نرد على 

وتعد  هذه الدعاءات من خلل اإجنازاتنا التي �ضهدتها بلداننا خلل الثلثني �ضنة املا�ضية”، 

تلك الروؤية التي ارتاأى “حما�ضري حممد” جتذرها يف الفكر الغربي نتيجة قناعة هذا الأخري 

التنموي  الفكر  ينتهج  ل  مبن  تندد  التي  الغربية  الدعاية  انتقد  كما  الأبي�ص”.  الرجل  “بتفوق 
الغربي الذي ابتكرته يف الأ�ضا�ص الدول الغنية التي و�ضلت اإىل م�ضتوى التقدم من التنمية والنمو 

بعد اأكرث من قرن من الزمان، وهو ما ي�ضري اإىل �ضعوبة تبني الدول النامية لهذه الفكرة وحترير 

نظمها ل�ضالح الدول الغنية.

القت�ضادية  للأزمة  حممد”  “حما�ضري  اإدارة  اأ�ضلوب  اأثار  ال�ضعيد  نف�ص  وعلى 

خماوف العديد من اخلرباء الغربيني باعتباره حتديًا لأ�ضلوب �ضندوق النقد الدويل يف الإ�ضلح 

القت�ضادي الراأ�ضمايل يف ذلك الوقت.
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ج- مقاومة “حما�سري حممد” ملطالب �سندوق النقد الدويل واملوؤ�س�سات املالية 

الدولية االأخرى

  يعترب تدخل �ضندوق النقد الدويل يف �ضيادة الدول، اأي التدخل يف ال�ضئون الداخلية 

واخلارجية للدول التي تعر�ضت للأزمة من اأهم عوامل تفاقم الأزمة املالية التي ع�ضفت بدول 

املتحدة  والوليات  املا�ضي  القرن  من  الثمانينات  اأواخر  1997، فمنذ  عام  يف  اآ�ضيا  �ضرق  جنوب 

“التحرر  بــــ  عليه  اأطلقت  ما  وذلك  العملقة  �ضركاتها  اأمام  الدولية  ال�ضاحة  لتهيئة  ت�ضعى 

والبنك  النقد  �ضندوق  خلل  من  القوية  القت�ضادية  اأدواتها  لذلك  وا�ضتخدمت  القت�ضادي”، 

ومع �ضخامة اجلهود التي بذلتها لتحقيق هذه  الدوليني حتت ا�ضم “برامج التعديل الهيكلي”، 

ال�ضيا�ضة اإل اأنها مل توؤت ثمارها، وكانت نتائجها حمدودة للغاية، وظل الأمر على هذا احلال اإىل 

اأن اأتت الفر�ضة الذهبية وهي اندلع الأزمة القت�ضادية لدول جنوب �ضرق اآ�ضيا يف عام 1997.

الآ�ضيوية  الدول  فدعا  ال�ضاأن  هذا  يف  امللحظة  �ضديد  حممد”  “حما�ضري  كان  لقد    

لإن�ضاء منتدى اآ�ضيوي بعيدًا عن الوليات املتحدة مما اأثار خماوف الأخري من اأن تلقى الدعوة 

وحلفائها  املتحدة  للوليات  ال�ضرتاتيجية  امل�ضالح  على  يوؤثر  اأن  ميكن  الذي  الأمر  القبول، 

حتقق  الذي  الراأ�ضمايل  الرتاكم  على  اأجهزت  التي  الأزمة  هذه  تفجري  كان  ثم  الغربيني، ومن 

القت�ضادي  الأمريكي  الدور  واأكدت  للأزمة،  ال�ضابقة  ال�ضنوات  خلل  اآ�ضيا  �ضرق  جنوب  لدول 

املاليزي  الوزراء  “رئي�ص  حممد  ملحا�ضري  ال�ضيا�ضي  اخلطاب  يف�ضر  ما  هذا  ولعل  املنطقة،  يف 

الأ�ضبق” ب�ضدد الأزمة والذي يحمل الوليات املتحدة والغرب م�ضئولية حدوثها.

يف  عقد  الذي  اخلم�ضة  الدول  موؤمتر  اأمام  خطابه  يف  حممد”  “حما�ضري  واأو�ضح    

جامايكا يف فرباير من عام 1999 نقده ل�ضندوق النقد الدويل بقوله: “اإن قبول م�ضاعدة من 

لدخول  القت�ضادي  النفتاح  من  مبزيد  ارتبط  الآ�ضيوية،  الأزمة  حلل  الدويل  النقد  �ضندوق 

منظمات الأعمال الأجنبية، وهو و�ضع يوؤدي اإىل ابتلع البنوك وال�ضركات وال�ضناعات الدولية، 

وي�ضاعف من �ضلبيات العوملة وي�ضعف الأنظمة ال�ضيا�ضية وينال من �ضرعيتها وبقائها، اإ�ضافة 

ويف خطابه يف قمة الألفية اجلديدة عام 2000 قال “اإن  اإىل تاآكل ال�ضيادة الوطنية للدولة”، 

ال�ضوق احلر مل يعد اأكرث من ا�ضم جديد للراأ�ضمالية فحجم راأ�ص املال اليوم ل ميكن  ت�ضديقه، 
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لقد قيل اأن الجتار يف العملة يوازي اأكرث من 20 �ضعف حجم التجارة العاملية، وعندما ن�ضتخدم 

�ضديدة،  ل�ضطرابات  تتعر�ص  اأن  ميكن  القت�ضاديات  فاإن  العملت  و�ضراء  لبيع  الأموال  هذه 

واحلروب  والعنف  الفنت  يف  واإغراقها  الأمم  واإفقار  امل�ضاربني  واإثراء  اإنعا�ص  اإىل  يوؤدي  ما  وهو 

وقلب اأنظمة احلكم، بالإ�ضافة للنيل من ال�ضيادة الوطنية للدولة”، واأ�ضاف “حما�ضري حممد” 

بقوله “اإن ماليزيا جربت عوملة راأ�ص املال وكادت اأن تدمر ب�ضببها، وحل�ضن احلظ كانت قادرة 

القت�ضاد  �ضلمة  على  املحافظة  بهدف  اقت�ضادها  بناء  لإعادة  اخلا�ص  اأ�ضلوبها  تطوير  على 

املاليزي و�ضيادتها من دون انتهاك”.

 1997 لعام  القت�ضادية  الأزمة  اإدارة  يف  حممد”  “حما�ضري  اأ�ضلوب  وجه  لقد    

�ضفعة قوية ل�ضيا�ضات �ضندوق النقد الدويل واملوؤ�ض�ضات املالية الدولية الأخرى، حيث اأن هذا 

و�ضل  قيا�ضي  منو  ملعدل  وحتقيقه  الأزمة  بعد  املاليزي  القت�ضاد  انتعا�ص  اإىل  اأدى  قد  الأ�ضلوب 

ن�ضبته 8.5 %، كما اأنه حافظ على �ضيادة بلده من النتهاكات على خلف ما حدث يف الدول 

الأخرى وبخا�ضة يف اإندوني�ضيا، فبذلك جنحت �ضيا�ضاته يف الت�ضدي للأزمة وف�ضلت �ضيا�ضات 

الآ�ضيوية  الدول  اأغرقت  التي  الأزمة  مواجهة  يف  الأخرى  الدولية  املالية  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضندوق 

الأخرى يف اأزمات داخلية تنوعت ما بني اأزمات �ضيا�ضية واجتماعية واقت�ضادية، وكانت �ضيا�ضات 

ال�ضندوق ت�ضعى لل�ضيطرة على دول جنوب �ضرق اآ�ضيا التي تعر�ضت للأزمة دون اللتفات اإىل 

فر�ص  على  اأزمتها، فحر�ص  حلل  لل�ضندوق  تلجاأ  الدول  تلك  من  جعل  الذي  الأ�ضا�ضي  الهدف 

�ضيا�ضاته و�ضروطه بغية حتقيق اأكرب قدر ممكن من املكا�ضب ل�ضالح الدول املتنفذة فيه وعلى 

القت�ضاد  عامل  يقول  ال�ضدد  هذا  الغربيني، ويف  وحلفائها  الأمريكية  املتحدة  الوليات  راأ�ضها 

الأمريكي “جوزيف �ضتجليتز” يف كتابه �ضحايا العوملة “اإن اللجوء للمنظمات الدولية للتمويل 

بغية احل�ضول على امل�ضاعدات يف وقت الأزمات، يوؤدي اإىل بطالة عالية، ويف حالة عدم تطبيق 

احلد الأدنى من املعايري وال�ضيا�ضات القت�ضادية التي فر�ضت عليها من قبل تلك املنظمات تعلق 

امل�ضاعدات، وامل�ضكلة هنا عند حدوث ذلك يحذوا املانحون حذو تلك املنظمات وتف�ضل احلكومة 

اأن  ذلك  من  لنا  ويت�ضح  اخلارجي”،  العون  اإدارة  حت�ضن  ول  الكلي  اقت�ضادها  اإدارة  يف  بعدها 

الأمريكي،  للقت�ضاد  فهمه  انطلقًا من  الدول  اقت�ضاديات  مع  يتعامل  الدويل  النقد  �ضندوق 

وهذا ما يجعله يقدم تو�ضيات م�ضللة ول تت�ضف باملو�ضوعية.       
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و�ضيا�ضته  الدويل  النقد  ل�ضندوق  الت�ضدي  �ضعار  حممد”  “حما�ضري  رفع  لقد    

الطاحمة لل�ضيطرة على القت�ضاد املاليزي ومن بعده املوؤ�ض�ضات املالية الدولية الأخرى، فنجح 

بذلك يف احلفاظ على �ضيادة ماليزيا الوطنية، ومل يكرتث لردود الفعل الدولية التي اأو�ضكت اأن 

عبور  هو  حممد”  “حما�ضري  لدى  الأهم  الأزمة، فالهدف  هذه  اإدارة  يف  ماليزيا  جتربة  ُتف�ضل 

ماليزيا للأزمة املالية دون انتهاك �ضيادتها الوطنية واحلفاظ على مكت�ضبات ورفاهية ال�ضعب 

املاليزي، لقد اأثار الأ�ضلوب املاليزي يف اإدارة الأزمة خماوف العديد من اخلرباء القت�ضاديني 

والدول امل�ضيطرة على القت�ضاد الدويل وعلى راأ�ضها الوليات املتحدة، لأنه وجه �ضربة كبرية 

لأ�ضلوب املوؤ�ض�ضات املالية الدولية وعلى راأ�ضها �ضندوق النقد الدويل الذي اأثبت ف�ضله يف اإدارة 

من  لكثري  �ضربة  الأ�ضلوب  ذلك  وجه  اآخر  القت�ضادي، ومبعنى  الإ�ضلح  1997، وحتقيق  اأزمة 

مفاهيم اقت�ضاد ال�ضوق ال�ضائدة، ومل تتوقف حتذيرات عدد من امل�ضاربني العامليني من جناح 

التجربة املاليزية، ملا �ضيكون لها من انعكا�ضات على م�ضتقبل القت�ضاد يف الدول الأخرى التي 

قد تتعر�ص لأزمات مماثلة.

 ثامنًا: اخلامتة

اأو �ضروط خارجية  اأثبتت جناحها دون قرو�ص  الأزمة  اإدارة  املاليزية يف  التجربة  اإن 

اأن  نف�ضه  الوقت  يف  اأكدت  كما  الوطنية،  �ضيادتها  على  احلفاظ  يف  اإ�ضلحية  و�ضفات  اأو 

انتهاك  دون  الأزمة  من  باخلروج  ال�ضيا�ضية  قراراتها  نا�ضية  بامتلكها  ا�ضتطاعت  ماليزيا 

ل�ضيادتها الوطنية من قبل املوؤ�ض�ضات املالية الدولية وعلى راأ�ضها �ضندوق النقد الدويل، فيقول 

1668( باأن ال�ضيادة هي “ال�ضلطة ال�ضيدة التي تكون اأعمالها م�ضتقلة من  غرو�ضيو�ص)1599/ 

فبهذا املعنى  اأية �ضلطة عليا اأخرى، والتي ل ميكن اأن تلغى من قبل اأية اإرادة اإن�ضانية اأخرى”، 

اعترب “حما�ضري حممد” �ضيادة ماليزيا خط اأحمر ل ميكن جتاوزه، لأنه اآمن باأن اأي انتهاك 

لل�ضيادة من اأي جهة كانت �ضيعر�ص ماليزيا للنهيار �ضواء على امل�ضتوى القت�ضادي اأو �ضيا�ضي، 

لقد اآمن الرجل باأن ال�ضيادة مطلقة و�ضاملة ول ميكن التنازل عنها، واإنها ل تتجزاأ اأخذًا بعني 

العتبار م�ضلحة بلده التي متثل له الأولوية عند ر�ضم اأي �ضيا�ضية تخ�ضها. 
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حتديات  اأن  اأهمها،  كان  النتائج  من  جمموعة  اإىل  الدرا�ضة  هذه  انتهت  وقد  هذا، 

القرن احلادي والع�ضرين اأمام العامل النامي ل تفر�ص جمرد تطور الهياكل بل تغيري املفاهيم 

والفكار، اإ�ضافة اإىل بناء هياكل مرنة قادرة على التطوير ب�ضكل م�ضتمر، ف�ضيا�ضيًا هناك �ضعف 

ثقايف �ضيا�ضي لدى اجلماهري، وهناك حتالف قلة ت�ضعى اإىل و�ضع �ضقف للم�ضاركة ال�ضيا�ضية، 

واقت�ضاديًا لبد من تطوير القوى النتاجية خللق قدرة تناف�ضية وجعلها اأكرث حتررًا لل�ضتفادة 

من املبادرات الفردية ا�ضتنادًا حلافز الربح )يف اإطار قيم املجتمع(، يف ظل نظام اقت�ضادي 

عاملي اآخذ يف النفتاح ب�ضكل مت�ضارع ويف ظل تطور معريف وتكنولوجي كبريين، كما اأن التحرر 

“ال�ضيا�ضية،  الأخرى  للقطاعات  ميتد  بل  القت�ضادي  القطاع  على  يقت�ضر  ل  القت�ضادي 

والجتماعية، والثقافية”. ولعّل الدر�ص الأهم من ا�ضتقرائنا لواقع التجربة يف ماليزيا هو �ضرورة 

اأن يكون لكل دولة منوذجها اخلا�ص يف التعامل مع الأحداث، الذي يراعي ظروفها اخلا�ضة مع 

ال�ضتفادة من النماذج التنموية الأخرى، دون حماكاتها اأو تقليدها، ذلك اأن ما ي�ضلح يف جمتمع 

ما ل ي�ضلح بال�ضرورة يف جمتمعات اأخرى.  واأن عملية ال�ضتعداد الدائم ملواجهة الأزمات تعني 

تطوير القدرات العملية ملواجهة الأزمة اأو ملنع وقوعها من خلل مراجعة الإجراءات الوقائية، 

وو�ضع اخلطط وتدريب الأفراد على الأدوار املختلفة اأثناء مواجهة الأزمات، ملا ميثل ذلك من 

الأزمة جوهر عملية  القرارات وقت  تعد  الأزمة وتخطيها. كما  الدولة يف مواجهة  رفع م�ضتوى 

القرار  لدى �ضانع  الأهداف  القرار يف ظل عدم و�ضوح  ر�ضادة  واإن احلكم على  الأزمة،  اإدارة 

ظل  يف  فعالة  قرارات  باتخاذ  مطالبون  القرار  �ضناع  لأن  نظرًا  ال�ضعوبة،  يف  غايًة  اأمرًا  يعد 

الأزمات  تفرزها  التي  وال�ضغوط  للظروف  نظرًا  حمدد  زمني  اإطار  ويف  الأزمة،  حدة  ت�ضاعد 

اأو�ضع للمفا�ضلة بني البدائل واختيار  على وحدة �ضنع القرار، ونظرًا لعدم ترك حرية وجمال 

اأف�ضلها، واأحيانًا لعدم و�ضوح الأهداف التي جتعل من ال�ضعب على متخذ القرار �ضياغتها يف 

اإىل �ضيطرة اجتاهات الراأي العام التي قد تعمل  للتنفيذ، هذا بالإ�ضافة  �ضكل �ضيا�ضات قابلة 

العام قيدًا  الراأي  باآخر، وبهذا يكون  اأو  البدائل املتاحة ب�ضكل  على ت�ضييق نطاق الختيار بني 

�ضاغطًا على اختيار بع�ص البدائل التي تعترب اأكرث من غريها وفق روؤية �ضانعي القرار. هذا اإىل 

جانب املواقف اخلارجية للدول واملنظمات العاملية التي قد تبلغ حدًا من التعقيد بحيث يكون من 

ال�ضعب على �ضانعي القرار ا�ضتيعابها وتف�ضريها بطرق �ضحيحة حتت وطاأة الأزمة، الأمر الذي 

ينعك�ص ب�ضورة �ضلبية على ال�ضيا�ضات والقرارات التي يتم اتخاذها.



- 53 -

                                              التجربة املاليزية يف اإدارة االأزمات: مقاربة يف االقت�ساد ال�سيا�سي

الهوام�ض

)1(  لقد واجه الرئي�ص »عبد الرحمن واحد« اتهامات ب�ضلوعه بعمليات م�ضبوه اأو فا�ضدة، عرفت 

با�ضم ف�ضيحة »بولوغيت« وف�ضيحة »برونيغيت« وهما ف�ضيحتان ماليتان، والتي اتهم فيهما بلعبه 

دورًا رئي�ضيًا وقد قّدرت تلك الختل�ضات بنحو 6  مليني دولر، ووجه له الربملان بعد ذلك توبيخ 

ال�ضيدة  وتعيني  عزله  اإىل  النهاية  يف  اأدى  ع�ضو،   500 اأ�ضل  من   394 توقيع  على  ح�ضل  ر�ضمي 

اندوني�ضيا،  يف  الرئا�ضة  مقاليد  �ضوكارنوا«  »احمد  الراحل  الرئي�ص  ابنه  �ضوكارنوا«  »ميغاوتي 

ملزيد من التفا�ضيل انظر: حممد �ضاملان، القيم ال�ضيا�ضة يف اندوني�ضيا يف �ضوء اقرتاب الثقافة 

الآ�ضيوية  الدرا�ضات  مركز  )القاهرة:  الآ�ضيوية،  القيم  )حمرر(،  ميتكي�ص  هدى  يف  ال�ضيا�ضية، 

بجامعة القاهرة، 2005(، �ص204 .

اأثارت  التي  ال�ضيا�ضية  الأزمات  من  جمموعة  املاليزي  النظام  واجه  الثمانيات  بداية  مع   )2(

ال�ضكوك حول فعالية التوجهات ال�ضلطوية للنظام يف مواجهة التعدد العرقي ومن بني هذه الأزمات 

ال�ضيا�ضية الأزمة الد�ضتورية خلل عامي 1983 – 1984. اأ�ضف اإىل ذلك بع�ص الف�ضائح املالية 

التي بلغت اأوجها عام 1984، واأخريًا النق�ضامات التي حدثت يف حزب الأمنو )احلزب احلاكم( 

رئا�ضة  توليه  بعد  حممد«  »حما�ضري  الأ�ضبق  الوزراء  رئي�ص  اأقدم  لهذا   ،  1987 –  1986 عامي 

احلزب يف العام 1987، على تاأ�ضي�ص ما عرف بالأفق اجلديد مع ف�ضل املجموعات الأخرى داخل 

الربملانية  النتخابات  يف  احلزب  اأن  جند  وبالفعل  الأول،  الأمنو  تكوين  اإعادة  يف  ال�ضابق  الأمنو 

عام 1990 قد ح�ضل على 71 مقعدا من اأ�ضل 127 مقعدًا ح�ضل عليها الأمنو، هذا الواقع اأدى 

اأهم معوقات  اأنها من  اأ�ضابع التهام اإىل التنمية ال�ضيا�ضية يف ماليزيا على  بالبع�ص اإىل توجيه 

التنمية ال�ضاملة يف البلد، وهذا النجاح قد دفع مبحا�ضري حممد اإىل قمع اأحزاب املعار�ضة وقمع 

املعار�ضني له داخل حزب الأمنو نف�ضه، ففر�ص �ضلطته ونفوذه على مقاليد ال�ضلطة وال�ضيا�ضة يف 

ماليزيا ويف هذا ال�ضياق دبت يف �ضفوف النخبة احلاكمة جمموعة من ال�ضراعات والنق�ضامات 

للإحياء  املحاولت  بع�ص  وظهور  الإ�ضلمية  املعار�ضة  وتنامي  التقدمي  الي�ضار  انق�ضام  ج�ضدها 

الثقايف ا�ضتنادًا اإىل النتماءات العرقية للمالوي وغري املالوي. ملزيد من التفا�ضيل اأنظر: روبرت 

جران )ترجمة: �ضمري كرمي(، تروي�ص النمور: نهاية املعجزة الآ�ضيوية، مركز الأهرام للرتجمة 

والن�ضر، الطبعة 1، القاهرة 1999.

لفرتات  الوطني  القت�ضاد  يف  والتوظف  النمو  معدلت  يف  انخفا�ص  باأنه:  النكما�ص  يعرف   )3(

زمنيه متتالية قد تكون طوليه اأو متو�ضطة املدى، ملزيد من التفا�ضيل اأنظر: فايز احلبيب، مبادئ 

علم القت�ضاد، )الريا�ص: مطابع الفرزدق، 2006(، �ص34.

تتخذ  التي  الدولية  التمويل  موؤ�ض�ضات  من  جمموعة  اإىل  وا�ضنطن«  »ثالوث  م�ضطلح  ي�ضري   )4(

من وا�ضنطن مقرًا لها )�ضندوق النقد والبنك الدوليني بالإ�ضافة اإىل بنك الحتياط الفيدرايل 

واخلزانة الأمريكية(.
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